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ttfc Mj, b..
Želigovskis nepasiduoda 

Tautų Sąjungos sprendimui 
ir nenori iš Vilniaus išsi* 
kraustyti. Vieton ždigovs- 

TODEL, KAD TUOMET lino pinigus ant orlaivių ir kioleiįai surado kttąiban- 
REIKŽTŲ JĄ GINTI bombų karėj su vokiečiais, 

. NUO LENKŲ PLĖŠIKŲ, o dabar tie orlaivininkai žu-
■' — do7Lietuvoje musų tėvus ir

O lenkų banditus remia degina jų miestus, štai, aną 
: franeuzų imperialistaL nedėldienį tie orlaiviai už- 

Ly- S* , 
ga pneme j savo nanus da l |r kuikasvaidžiais žudyti 

susirinkusius prie bažny- nutarti 
čios kaimiečius.

Šitokių žvėriškumų neda
rė nei vokiečiai!

Ir kuomet visas šitas šu
nybes Lietuvoje atlieka tau- 
tu-lyga, arba jos nariai, tai 
žinomas, dalykas, kad ji ne
gali priimti Lietuvą į savo 
tarpą nes tuomet negalima 
butų su ja taip elgtis. Tuo
met, kaip pasakė franeuzų 
plutokratas Viviani, ją rei
kėtų jau ginti.

Taigi, ta Tautų Lyga yra 
tikra tautų liga!

APIE VILNIŲ RENKASI 
SOVIETŲ KARIUMENt.
_ Lietuvos atstovybė Lon
done gavo iš Vilniaus žinių, 
kurios- sako, kad atvykus 
tenai sąjungininkų ir neut
ralių valstybių kariumenei, 
Vilniaus apieiHnkėse pradė
jo rinktis sovietų kariume
nė. Iš to išeitų, kad sąjungi
ninkų kariumenė jau Vil
niuje. . .

valstybes, būtent: Bulgari
ją, Finlandiją, Luksembur- 
gą ir Costa Rieą. Tuo budu 
prie Lygos dabar prigulės 
išviso 46 valstybės.

Paskui buvo svarstomas 
Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos priėmimo klausimas. 
Už’Lietuvą ir jos kaimynes 
balsavo tiktai Columbijos, 
Italijos ir Persijos atstovai, 
kiti balsavo arba prįeš, arba 
susilaikė nuo balsavimo.

Lietuvos priėmimui dau
giausia priešingas buvo 
franeuzų atstovas Vivįani, 
ir jis aiškiai pasakė, kodėl. 
Girdi: ”Aš pritariu tiems, 
kurie reiškia Baltijos tau
toms užuojautos, bet tame 
yra įpainioas labai sunkus 
klausimas. Tautų Lygos įs
tatuose yra straipsnis, dėl 
kurio jau buvo pasaulyje 
nemaža triukšmo ' — tai 

( straipsnis X — kuris reika* 
* lauįa, kad lygos nariai gin- 

dekvieną savo sanarę, 
u jį kas užpultų. NM, o 
gi dabar norės eiti Bal

tijos valstybių ginti? Tegul 
tie, kurie balsuoja už jų pri
ėmimą pirma gauna užtik
rinimų, ar jų valdžios uorės 
siųsti savo kariumenę joms 
ginti.”

Anglijos lordas Vevil pa
rėmė franeuzą, sakydamas, 
kad "pietų Afrika nesiųs sa
vo kariumenės” mažų tau- . •• ■_ • • •»

NUGINKLUOS VRANGE- 
LIO KARIUMENĘ?

Pereitą sąvaitę iš Mask
voj atėjo žinia, kuri sako, 
kad Anglija ir Francuzija 
nutarusios jau nuginkluoti 
generolo Vrangeiio kariu- 
menę, kurią bolševikai nese
nai išvijo iš Krymo. Žinia

telių apgynimui. Tam prita-' pnduna, kati pats Vrange- 
rė ir kitas Anglijos atsto- * įs kreipėsi i Brazilijos val- 
vas, tūlas Ffeher. jdzią (pietų Amerikoj) su

Bet kodėl gi franeuzai ir 
anglai galėjo nusiųsti kelis 
šimtus savo oficierių ir ke
lioliką laivų ginklų reakci
nei Lenkijai, kuomet bolše
vikai pradėjo artintis prie 
Varšuvos? Kodėl jų Lyga 
gali ir nori nusiųsti į Vilnių 
lenku daromą plebiscitą 
pridaboti? Kodėl tad ji ne
galėtų duoti Lietuvai pagal* 
bos nuo užpuolikų?

Ogi todėl, kad ji pati tą 
užpuolimą ant Lietuvos da
ro. Juk Lenkija yra Lygos 
narė. O Lyga prieš Lenki
jos banditizmą Lietuvoje 
nesako nei žodžio. Netik ne
sako, bet franeuzai dar už
taria Želigovskio gaujas: 
Kuomet lietuviai pradėjo 
tuos razbaininkus mušti, tai 
Tautu Lygos komisijos gal
va Chardigny, . franeuzų ~ ___
pulkinikas, liepė lietuviams DIDELIS^ ŽEMĖS- DRE-1 
sustoti. O juk ir ginklų nu- BeJIMAS. t
sibankrutijusiai Lenkijai Argentinoj, pietų Ameri*
duoda nekas kitas, kaip tik koj, pereitą pėtnyčią buvo 
Angliją Franciia ir Amen- didelis žemės drebėjimas, 
ka. Ir tais ginklais Varšu- per kurį daugiau kaip:400 
vos kriminalistai žudo ra- žmonių buvo užmušta ir su
mins Lietuvos žmones. Kai- žeista. Daug namų sulygin
to pavyzdis gali but LenkiT ta su žeme. Vietomis didelės 
jos orlaivininkai, kurie su* jūrių bandos užliejo saus- 
sideda beveik iš vienų ame* žemį, pagimdydamos bai- 
rikonų ir iš Amerikos apru« siausį < potvinį, o vietomis 
pinami. Amerikos lietuviai žeinė sutruko ir atsivėrė di- 
pirko Liberty Bondaua, sko- džiausi plyšiai.

’ r /•

prašymų, kad ji priimtų da
lį jo kareivių i savo šalį, ku
rie dabar trokšta grįžti prie 
ramaus darbo ir norėtų ap
sigyventi Brazilijoj.

VYKINA "LAISVŲ” ŽY
DŲ ŽEMĖJ.

Anglų komisionierius Pa
lestinoj, Sir Herbert Samu- 
el, paskelbė, kad nuo šiol te

mai nevalia bus laikyti jokių 
susirinkimų, negavus jiems 
iš valdžios leidimo. Prašant 
leidimo, po prašymu turi 
pasirašyti du atsakomingi 
vietos gyventojai, nurody
dami susirinkimo laiką, vie- 
tą'ir tikslą Už, nepildymą 
šito įsakymo, prasikaltusie- 
ji bus baudžiami mėnesiu 
kalėjimo ir 50 svarų (apie 
$200) pinigais.

ANGLIJOS V AIDŽIA DE 
GINA MIEŠTUS IR ŽUDO

- ŽMONES.

Korko .mieste paleista su 
durnais 300 triobų.

Aną pėtnyčią Anglijos

ditą, Bocickį. Nauji lenkų 
kariumenės būriai i r karo 
medžiaga nuolat gabenama 
Vilniun. Atvyko ir Balachor 
vičiaus likučiai. Po i>riedah- 
ga naujos kariumenės len* 
kai nori sušaukti Vilniuje valdžia apskelbė visoj piet- 
Seimą, kuris buk turėsiąs vakarių Airijoj karės stevį.

J Vilniaus likimu. Tą pačią dieną premjeras 
Grąsina naujais antpuoliais Lloyd George prisipažino 
ir plėšia gyventojus neutra- parliamente. kad Airijoj jo 
iėj zonoj. , valdžia laikysis ' dvigubos

Gruodžio 15 'dieną Lietu- politikos, iš vienos pusės ji 
vos Atstovybė Amerikoje bandys taikytis su Airija, o 
gavo iš Kauno šitokią kab- iš kitos pusės vartos spėką 
Iegramą:

/Lenkų būriai kasdien at
silanko į neutralę zoną ir priemiestyje, nežiūrint ka- 
plėšia gyventojus. Buvo jau rėš stovio, ketun Anglijos 
daug susigęmimų su musų ’- -----
žvalgyba. Jų buvo tiek 
daug, kad nėbeprisieina jų 
įsakmiai nurodyhėti. Tuos 
antpuolius daro kaip Želi
govskio, taip ir reguliarė 
lenkų kariumenė. Patikrin- 

želigovskis priešinosi Tau- 
f * * ' '
komisijai Vilniaus rajone rsto Rotuzė, Knvgvnas ir 
matosi žymi naujų karo pa-‘daug kitu visuomenės įstai- 
jėgi^ koncentracija. Karo gų sunaikinta. Nuostoliai 
medžiaga be perstojimo ga* 'siekia $15,000,000.
benama pro Lydą Balacho- Tuo budu pirmutinė ka- 
vičiaus armijos liekanos pa- rgs stovjo diena buvo pra- 
stiprina Želigovskio pajėgą. Maištinga. Ir ji parodė, kad 
Iš vist^ gautų ir paantrintų tokios priemonės niekam 
pranešimų matyti, jog želi-1 j-i. i—~

govskis ruošiasi prie naujų 
antpuolių tarp gruodžio *15 
ir 20 dienų. Tuo tarpu varo
ma darbas, kurio tikslu yra 
surengti Vilniuje Seimą, 
kuris turėtų neva spręsti 
Vilniaus teritorijos likimą. 
Pasidaugino persekiojimai 
ir lietuvių areštai, kad pa
lengvinus minėto plano pra- 
vedimą Visa tai silkelė 
daug neramumo visoj Lie
tuvoje. Jau praėjo dvi są- 
vaiti kaip mūšiai tapo su
stabdyti, bet nėra jokių 
ženklų, kad Želigovskis 
kraustytųsi. Priešingai, vi
si įsitikinę, kad musių su
stabdymas yra Želigovskio

• BLAIVYBĖS AGENTAS 
APIPLĖŠĖ UETUVJ.
Bostono ”Globe” išspaus

dino iš Bangoro, Me., žinią, 
j kad federąlės valdžios agen
tas, kuriam buvo pavesta 
tenai daboti blaivybės įsta
tymo, apiplėšė atvykusį iš 
miškų darbininką Juozą 
Tartoralį. "Globė* sako
kad Tartoralis yra lietuvis

ios dvasiai laužyt.
Bet ant rytojaus Korko

kazokai tapo nušauti, o 14 
kitų sužeista. Po to atsitiki
mo Korko mieste tuojaus 
atsivėrė pragaras. Anglijos 
kariumenė puolė Į visas pu
ses ir, šaudydama kur pasi- 

- taikė, pradėjo deginti nar
tomis žiniomis iš Vilniaus, mus.
Želigovskis priešinosi Tau-I Didelė miesto dalis šiam 
tų Sąjungai ir jos kontrolės1 dien guli griuvėsiuose. Mie-

netinka. Nažiurint karės 
stovio, Anglijos kareiviai 
šaudomi. Anglijos valdžia 
keršija užtai degindama ne* 
kaltų žmonių namus ir nai
kindama jų turtą. Klausi- 
mtfc tuomet kila, prie,ko vi
sa tai veda ir kuo visa tai 
pasibaigs?

Tiesa, Airijos revoliucio
nieriai, sinn feinai, Anglijos 
valdininkų nesigaili. Bet ar
gi galima tuo pateisint Ang
lijos valdžią, kuri leidžia sa
vo kareiviams taip dūkti, 
deginti miestus ir terorizuo
ti gyventojus, kurie, nieko 
bendra su sinn feinais netu
ri? Jeigu prasižengimas yrą 
užmušti Anglijos kareivįPanaudotas padidmimuį są- »vo batais

mm SUv1w?>f.lri^P= Air‘įos
igtas remias. _ įfrnaįTdeginti ir naikinti ne-
šiandien prasiėjo Kair žn’0De3 g keršt0. k

,KJam^sSn> te,smas ”>• ka „ tokia" valdžia-gali rei- S’’8'“ Pa?raso Soti tvarkos, kuomet ji 
namus. . k didžiausią suiru-

Is to matyti, jog Vilniuje P™ terorą?

mui, jog Vilniuje bus su
rengtas Seimas. juk daug didesnis pmsižen-

kalauti tvarkos, kuomet ji
- -

tę ir sėja baisiausi terorą?

PALIOKAI APVOGĖ
tarp lenkų jau prasideda 
desperacija. Jiems negana 
Želigovskio, prisieina pasi- atstavyrfrinkti naujas banditas Bo- AMERIKOS ATSTOVYBĘ 
cickį, kuris turės sukilti L 
prieš lenkus ir prieš patį 
Želigovskį. Pasitikėkime, 
jog Lietuvos kariumenė,
Lietuvos šauliai? Geležinis kad lenkai tenai apiplėšė A- 
Vilkas ir kiti savanoriai menkos atstovybę. Senam 
mokės ne tik atsispirti, bet palociuje. kur Amerikos at- j 
ir galutinai sutriuškinti šių fnri «>vo
ištvirkėlių gaujas, kurie 
yra susukę lizdą Vilniuje.

Broliai amerikiečiai, lai
kykitės tiktai vienybėj nors 
viename darbe prie Lietu
vos apgynimo. Aukokime 
dvigubai Lietuvos gynimo 
reikalams, kaip jau esame 
aukavę, ir siųskime aukas 
Lietuvos valstybei.

Uet. Inform. Biuras. atstovybės narius.
** i

ir Išpiešė seifą ir' išnešė 5,000,-r
000 markią

* . • • !Iš Varšuvos atėjo žinių,

Numušė rubsiuviams 30 nuo-

65,000 KRIAUČIŲ BE
DARBO:NEW YORKAS GINK

LUOJASI.
pastaruoju laiku NewiTarp darbininkų ir darbda-Kaa lanorailS yra lietuvis ^vw|*<rp uurunuiiKų ir uaruua-

(jo pavardė, matyt, iškrai- *ol*ke tiek, priviso plėšikų,Jvių prasideda sunki kova.
pyta).

Tartoralis parsinešęs iš 
į girių $360. Tūlas Hansonas 

. (matyt, irgi iškraipyta lie
tuvio pavardė) pasikvietęs 

rienės. Tenai buvęs ir tas 
blaivybės agentas. Po vaka
rienės, kuomet Tartoralis 
atsistojo eit namo, valdinin
kas atkišęs į jį revolverį ir 
pareikalavęs pinigų. Tarto* 
ralis atidavęs visus.

Apiplėštas lietuvis pasis
kundė policijai, šita nuvyko 
pas Hansoną ir sužinojus 
kas buvo tas jo svečias, blai
vybės agentą areštavo. Jis 
2sąs tūlas Cušhman ir kal
bąs keliomis kalbomis, todėl 
ir buvęs paskirtas veikti 
tarpe, svetimtaučių; taigi 
išrodo, kad jis irgi bus koks 
’iors Rusijos ateivis. Kelios 
dienos pirm to jis apiplėšęs ttją^ilace.

Tartoralis tuo tarpu ap
sirgo plaučių uždegimu ir 
labar gulįs Bangoro ligou- 

’mtyje.

SOCIALISTAI KVIEČIA 
GUBERNATORIŲ I DE

BATUS.
New Yorko socialistų 

skyrius pakvietė West Vir
ginijos gubernatorių Corn- 
yvellį į debatus su advokatu 
Stedmanu. Mat, viešėdamas 
anądien New Yorko kapita
listą puotoj ponas Comwell 
ąapasakqjo, kad dėl dabarti

mi

kimą tuojaus pakartojo ka
pitalistų spauda. Taigi, kad 
parodžius, jog gubernato
rius šmeižia savo valstijos 
darbininkus, socialistai per 
Partijos komitetą nusiuntė 
lam pakvietimą stoti į vie
šus debatus, statydami iš 
savo pusės d. Stedmaną, ku
ris yra angįiakasių streiką 
tyrinėjęs kaipo Senato .ko-, 
misijos narys. Socialistai 
sutinka padengti visas lė
šas, apmokėti ponui guber
natoriui kelionę ir da duoti 
jam tiž žygį $300, pasilikda
mi sau teisę tiktai apmoka
mą įžangą padaryti. Ką gu
bernatorius atsakys, da ne
žinia.
PROVOKATORIŠKI LA

PELIAI.
Lawrence, Worcestervje 

ir kituose miestuose Bosto
no apielinkėj pasipylė tūks
tančiai lapelių, kuriuose be
darbiai kurstomi sukilti ir 
nuversi kapitalistišką val
džią Po lapeliais pasirašo 
”Komunistų partijos centro 
pildomasis komitetas.”

Darbininkai neprivalo tų 
lapelių- klausyt, nes tai yra 

provokacija.

kad pohcija nebepajiegia Tuo tarpu komunistai skai- 
apsaugoti nei žmonių turto, - ..
nei gyvasties. Pereitos są- 
vaitės ketverge po pietų 
trįs ginkluoti banditai už-

do uniją
Šį panedėlį rūbų fabri

kantų trustas New Yorketuvio pavarde) pasikvietęs «fsu»iuuu “ Paskelbė kad iis numuša vi-
Tartarai! pas save ant vaka- Puolė daiktų

:iių kraujo pralėjimo West 
"irginijoj yra kalčiausi 
angliakasiai. Šitą jo užreiš-

stovybė turi įsitaisius savo 
būkle ant antrų lubų liko iš
laužti seifai ir visos skryr 
nios ir išnešta 5,000,000 
markiu pinigų ir daug bran- _ , 
gių dokumentų. Didesnė da- aiškiausia provokacija, 
lis tų pmigū prigulėjo Ame- Kurstyti saujalę svetimtau- 
rikos valdžBi, o kiti atsto- čių prie šitokios "revoHuci- 
vybės darbininkams. I jos” gali tiktai provokato*

Sy k i paliokai buvo jau riai, kurie nori .matyt ne- 
pirm to apvogę Amerikos kaltą darbininkų kraują ant 
F . -„u..- gatvių.

ii

mos namą ant Fifth Avė- 61e™s rubsiuyiams 30 nuos. 
nue, turtingiausios New1 ““J“ nustatytos mokestis 
Yorko gatvės, nušovė fir- 1Jriyeda axordo ( stukiy”) • • • • •- - • darbą.

Sulyg šito fabrikantų pie
no, darbininkai dabar gaus 

. apie $15 į sąvaitę mažiau, 
negu pirma gaudavo.

Todėl rubsiuviai apskelbė 
streiką. Kažkuriose dirbtu
vėse fabrikantai yra paskel
bę lokautą Tuo būdų išviso 
New Yorke dabar priskai- 
toma apie 65,000 rubsiuvių 
be darbov Visos dirbtuvės’ 
stpvi uždarytos. Kova tarp 
darbininkų ir darbdavių 
trusto, kuris oficialiai vadi
nasi "fabrikantų asociaci
ją” užliepsnavo visu smar
kumu. Ir ta kova bus labai 
sunki, nes ji labai nepatogiu 
darbininkams laiku prasi
dėjo.

Tečiaus laikydamiesi vie
nybėj darbininkai galėtų ją'' 
laimėti, nes fabrikantalhs 
irgi nelengva spirtis: jiems 
reikia mokėti randą už dirb 
tuves, reikia mokėti taksai 
ir daugybė kitdkių nuosto
lių darosi. Bet bėda tame, 
kad kaip tik dabartiniu lai-, 
ku, kuomet darbininkams 
reikia daugiausia vienybės 
ir ištvermės, komunistų 
agitatoriai pradėjo skaldyti 
uniją. Prisidengę "revoliu
cijos” obalsiu, jie šaukia 
kriaučiams, kad dabar esąs 
geriausia momentas tverti 
"sovietus” ir imti dirbtu
ves į savo rankas. O kad tą 
atsiekus reikia, girdi, nu
versti Unijos Valdybą

Ir šitos provokatoriškos 
agitacijos vaisiai įjaų pasi
rodo. Unijoj pradėjo kilti 
jau rimtų nesutikimų. Susi
pratę darbininkai komunis
tams nepritaria, nes žino, 
kad pradėjus "sovietus” 
tverti valdžia tuojaus už
draus kriaučiams susirinki
mus -laikyti, apšauks tą 
organizaciją "bolševikišką*, 
visus veiklesnius unijistus 
sukimš kalėjiman — ir bus 
taip kaip su "komunistų 
jartija," kuri dabar slaps- 
osi skiepuose ir nedrįsta 

net savo vardu pasivadinti. 
Fabrikantai to tik ir nori. 
Jie tik ir laukia, kad kriau
čių unija pradėtų tverti "so
vietus." Tuomet bematant 
tos unijos neliks. Bet nesu
sipratę darbininkai to pavo
jaus nepermato. Jie klauso 
"revoliucingų" komuništų 
agitacijų, ir mano, kad čia 
ištikrujų galima dirbtuves 
užvaldyti. Jie jau ir kiša 
galvą į taisomą kilpą.

Bet visgi reikia tikėtis, 
kad šalto proto draugams 
pasiseks išvesti unijos laivą 
čielybęj per kilančią dabar 
aucvą, ir provokatorių pas
tangos suskaldyti kriaučių 
organizaciją nueis niekais.

mos pirmininką ir pagriebę 
daugybę aukso ir deimantų 
pabėgo. Diena pirm to buvo 
užpultas Astoro Hotelis, ir 
čia banditai taip pat pabėgo 
nieko nekliudomi. Užpuoli
mų ir plėšimų New Yorke 
buvo visuomet, bet niekas 
nekreipdavo į tai domės. Te
čiaus dabar, kuomet tapo 
užmuštas toks stambus ka
pitalistas, kaip minėtos fir
mos pirmininkas, ir kuomet 
tapo užpultas hotelis, kur 
turtuoliai susirenka Įsirau
ti, dabar kilo didelis triukš
mas. Auksinių daiktų biz
nieriai paskyrė $25,000 do
vanų tam, kas išduos užmu
šėjus. Majoras Hylan išlei
do biznieriams paraginimą, 
kad visi jie ginkluotųsi ir 
organizuotų apsigynimą. 
Teisėjas Rosalsky ragina 
sudalyti ”25,000 vigiliantų 
komitetą.” Reikalaujama, 
kad suimti plėšikai butų 
baudžiami kalėjimu iki gy
vos galvos.

Tuo tarpu gi visi New 
Yorko biznieriai perka re
volverius ir ginkluojasi. Di
delėse krautuvėse ginklai 
stovi sudėti už stalų šalia 
tavorų, taip kad kiekvie
nam akies mirksny jie butų 
po ranka. Brauningai ir ki
tokie automatiški šautuvai, 
užtaisyti kaip tik šaut, visai 
aikštėj. Negana to, didelėse 
krautuvėse, viduj ir iš lauko 
pastatyti civilėse drapanose 
gerai apginkluoti sargai, 
kurie atydžiai tėmyja vei
dus visų žmonių, kurie įnei- 
na per duris. Žodžiu, sute
rorizuotas visas miestas.

CHICAGOJ TURI BŪT 
"SAUSA.”

Blaivybės įstatymo vyki- 
nimo viršininkas Richard- 
3on Chicagoj išleido įsaky
mą, kad šįmet pasitinkant 
Naujuosius Metus nevalia 
bus neštis kišeniuose degti
nės į hotelius. Vadinasi, iki 
šiol valia buvo šnapso nusi
nešti.

PROTESTUOJA, KAD 
NEBAUDŽIA SLEKERIŲ.

Patriotai iš ”Amerikos 
Legijono” padavė į Washin* 
gtoną protestą, kad karės 
departamentas nepersekio
ja ”slekerių,” kurie buvo 
nuo kariumenės pasislėpę.

ITALIJOJ KRUVINOS 
RIAUŠĖS.

Ferraros mieste, Italijoj, 
pereitą nedėldienį gauja 
juodašimčiu užpuolė sociali
stų susirinkimą ir prasidė
jo riaušės, per kurias trįs 
žmonės buvo nušauti.
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APŽVALGA B j^s tuojaiis'

uinkus steigti dirbtuvėse 
"sovietus:’’ l>et jei kurie 

i tam pritaria, 
jis tuojaus praneša jų var
dus kur reikia. Įskųstus 
darbininkus kompanija tuo-

15. 
—70.

SOCIALDEMOKRATAI 
PAĖMĖ PETROGRADĄ.
Sbvietų Rusijos konstitu- 

. cija sako, kad į visas vai
zdžios įstaigas fabrikų dar
bininkai kas metai renka 
kontrolės komitetus.

Šitų rinkimų iki šiol te
čiaus Rusijoj visai nebuvo. 
Tik dabar, pradėjus Petro
grado darbininkams neri
mauti ir griežtai reikalauti 
konstitucinių savo teisių, 
komunistai buvo priversti 
pildyt konstituciją, šiomis 
dienomis jie surengė Petro
grado mieste rinkimus, ku
riuose dalyvavo 78-nių fab
rikų darbininkai, ir, kaip 
Petrogrado sovietų organas 
"Pravda” praneša, pasek
mės buvo tokios:

Komunistų išrinkta 
Socialdemokratų
Šitą žinią gavo Kopenha

gos laikraštis "National Ti- 
dende” iš Helsingforso, kur 
kas diena «teina Petrogra
do laikraščiai, taigi apie jos 
teisingumą neprisieina abe
joti. "

Kad Rusijos komunistai 
(buvusieji bolševikai) netu
ri darbininkuose paramos, 
tai jau buvo žinoma iš jų 
pačių raportų. Komunistų 
Internacionalo pirmininkas 
Zinovjevas paskutiniam 
kongrese Maskvoje pats 
pranešė, kad Rusijos komu
nistų partija turi tik apie 
600,000 narių. Skaitant, kad 
sovietų Rusijoj yra 60,000,- 
000 gyventojų, tai ant kiek
vieno 100 gyventojų išpuola 
vos tik 1 komunistas. Todėl 
visai nėra ko stebėtis, kąd 
Petrogrado darbininkai dš- 
bar išrinko kontrolės val
džią beveik iš vienų social
demokratų (menševikų).

Šitą faktą turėtų gerai 
įsidėti galvon mūsiškiai 
"kairiasparniai," kurie vi
suomet pataria lietuviams 
sekti Rusijos darbininkus ir 
daryti taip, kaip jie daro. 
Petrogrado darbininkai da
bar balsavo už socialdemo
kratus, taigi mūsiškiai 
"kairiasparniai” dabar tu
rėtų už socialdemokratus 
agituoti.

ŠLYKŠTI POLITIKA.
Kitoj vietoj šiame "Kelei

vio” numeryje skaitytojai 
ras perspausdintą Lietuvos 
šaulių atsišaukimą, 'Pilie
čiai,. Domės!” kuri mes šią 
savaitę gavome iš Kauno.

Šitas atsišaukimas paro
do, kokią šlykščią politika 
Lietuvoje varo Tautų Ly
gos komisija. Kuomet Želi
govskio vedami banditai 
plėšė Lietuvos žmones .ir 
mėtė Į beginklius gyvento 
jus žmogžudingžs bombas 
iš orlaivių, tai šita Tautu 
Lygos komisija visą laiką 
tylėjo. Bet kuomet lietuviai 
pradėjo varyti tuos razbai- 
ninkus iš savo krašto lau
kan, tai Tautų Lygos komi
sija pareikalavo, kad lietu
viai sustotų. Ji Įsako musų 
žmonėms laikytis tiktai de- 
fensivos, t. y. tiktai gyni
mosi .taktikos. Jeigu nespė
jai laiku apsiginti, tai kuo
met jau lenkas įsiveržė i ta
vo namus, tuomet varyt ji 
laukan negali. Tuomet turi 
taikytis su juo geruoju

Į šitą begėdišką Tautu. 
Lygos komisijos reikalavi
mą, Lietuvos šauliai atrėžia 
gana vyriškai:

"Nėra derybų su Želigovskio 
plėšikų gaujomis! Tšgama bu
tų tasai kariškis, kurs padėtų 
ginklą pirma, negu Vilniuje 
plevėsuos musų vėliava. Am
žiams prakeiktas butų tas pi
lietis ar valdininkas, kurs pa- 
norety taikintis su banditu že- 
ligovskiu.

"Musų valia aiški: sumušti Į

• lieti MlllllllvV4O nviupm**^**

Želigovskį, išvyti jį iš Lietn- met paieidžia nuo darbo ii 
vos, paimti visą jam prisiųstą į "juodą sąrašą."
karo medžiagą ir priversti len- ve kokiais tikslai;

kų valdžia atlyginti visus nuos- komunistas Krieg agitavę 
*-•* ’ - sovietus!"

f Tyrinėjimo komitetas ra
portavo apie jo išpažint 
unijistų susirinkimui ii 
Krieg vienbalsiai buvo ii 

__ . x , unijos 41-mo skyriaus pra
Mes prieito da pridurtu- §aliJntas<

karo medžiagą ir priversti len-

. tolius. Želigovskio padarytus, 
musų kraštui. Taip buvo su 
Bermontu. taip bus ir su želi- 
govskiu."
Taip sako Šauliai savo at

sišaukime. >

me: Išvyti iš Lietuvos netik 
Žulikauskio banditus, bet 
išvyti taip pat ir tą begė
džių saiką, kuri vadinasi 
Tautų Lygos komisija! 
Laukan juos visus!

Tai' ve, kokiais

Vadinasi. Frainos 
panija auga!

kom

ANGLAI APGAVO I AT * 
VIUS.

"Socialdemokrato" prane
šimų, latvių Seime iškelta 
aikštėn, kad anglai lahai.ap 
gavo Latviją ant linų. Dary
dami sutarti linams pirkti 
anglai melavo Latvijos vai- 
jdžiai, kad jeigu jie gaus linų 

.............„ monopoliją Latvijoj, tai 
Rugsėjo mėnesio' iš- Anglija pripažinsianti Lat-

Del tos sutarties Latvija 
turėjusi 600.000 svarų ster-

DE-KUR KLERIKALAI 
DA AUKAS.

"Darbininko” Nr. 145 yra 
.išspausdinta klerikalų Tau
tos Fondo atskaita, kuri pa
rodo trijų mėnesių, rugpiLi
lio, spalių ir lapkričio, iš- 
aidas. _____ .
laidos neparodytos, ir nepa- vijos valstybę de jure, 
sakyta, kodėl jos praleistos. C/. _____ 'A.

Per rugpiučio, spalių ir turėjusi 600.000 svarų ster- 
iapkričio mėnesius klerika- lingu (apie $2.100.000) nuo- 
lų fondas yra išmokėjęs .iš
viso'$13.099.56, bet Lietuvos 
gynimo reikalams iš tos su
mos nusiųsta tik $3;060. Li
kusius §10,039.56 klerikalai 
sunaudojo saviems reika
lams, 
keta nežinia i 
jų organui "Draugui“ už 
skelbimą pašto ženklų pa-į 
klota $Ž38.00; kunigui Meš
kauskui nežinia kokiems 
galams syki duota $2,000. 
tntrą syk $923.78, ir tt. 
. Negana to, Amerikos kle
rikalų seimas nutarė duoti 
kas mėnuo po $1,000 "moks- 
’eiviams pašalpos Europo
je.” Ir tą pašalpą jie taipgi 
duoda iŠ surinktų aukų.

Bet ar žinote, kas tai per 
moksleiviai, kuriuos Ame
rikos klerikalai šelpia bėd- 
rų darbininkų aukomis, ktri 
rias jų fondai renka neva 
Lietuvos reikalams?

Tai kandidatai Į klerikalų į 
iolitikieriu.s. Mat, Lietuvos 
orabaščių ir davatkų parti-i 
įa (krikščionys demokra
tai) neturi išlavintų žmo
nų. kurie'galėtų vesti vals
tybės reikalus ir mulkinti 
darbininkus. Beveik visi 
Lietuvos inteligentai šian
dien priklauso prie •pirmei
vių. Taigi Lietuvos juod
varniai subruzdo "daryti" 
-avo plauko inteligentų. Jie 
nurinko būrį škaplėminkų 
mnu ir išsiuntė juos užsie-l 
tin į augštesnes mokyklas. į 

Taigi šitiems karabelnin-i 
kams, šitiems busimiems; 
žmonių mulkintojams Ame- i 
rikos klerikalai ir moka kas Į 
mėnuo po $1,090 pašalpos iš1 
visuomenės aukų.

Tai ve, kur eina tie pini
gai, kuriuos žmonės aukau
ja Lietuvos reikalams per 
klerikalų fondus!

ita, kuri pa

stolių. Anglų mekleriai par
sivežė namo latviu linus 
pardavė juos pc 240 svarų 
(apie $840) už toną, kuomet 
tikra linų kaina buvusi 34( 
svarų (apie SI.190) už toną

Jų federacijai išmo- Ir Latvijos valstybė vistiel 
už ką $1.000;; nepripažinta.

Ta pati anglų firma. (Me 
tai and Chemical Bank') pir
ko reikalingas Latvijai pre
kes užsienyj ir skaitė už jas 

' tokias augštas kainas, kokiu 
i niekur nebuvę. Pasekmė bu- 
Į vo tokia, kad Latvija turėje 
900,000,000 latviškų rubliu 

: nuostolių.
"Socialdemokratas" sako 

■kad tie patis Anglijos suk- 
jėiai sutulu "lordu” priešą 
j ky sukėsi šį rudenį ir apie 
Lietuvos miškus. * -

darnos klerikalas d ' ki i^- 
kolidja savo oponentą ine- 
lągium" ir "šmeižiku." ir 
apsiima prirodyt, kad ne jis 
’rdęs demonstraciją. bet ci
nikai." Ir ant vietos save 
numuša, 'sakydamas, kad — 

"delei eicilikų ’pashiai’bavi- 
mo' pas miis bendra. <i<. .. 'nst- 
racH a neįvyko, b->t i\y ko tik 
demonstracijos pun a: so
cialistų su uezalcžnii:) ii' ir 
sauja katalikų (ekilikų pinkliu 
intrigų .gerai nesupratusių) 
maršavimas.”
čia jis aiškiai prisUažįs- 

a, kaa demonstracijoj da- 
yvavo visos srievės. i et jo 
larapijonįs mar.šavo. tik 
is vienas buvo priešingas, 
r tuo pačiu laiku jis da ko- 
iojasi ir 
no!

Ištiesų, 
am tik 
lartijos” prigulei.

N EPRIELANKIOS ! .E N 
KAMS ŽINIOS SLEPIA

MOS.
Atėję dabar iš Lietuvos 

aikraščiai praneša .daug ži
lių. kurių Amerikos spau- 
ios telegramose visai nebu
vo matyt

Štai, mes visai nežino jo
ne Amerikoje, kad lenkai 
ieną nedėldienį mėtė iš oro 
lombas į žmonių minią prie 
važnyčios Ukmergėj. Šitoks 
larbariškas darbas diskre- 
iituoja lenkų vardą, todėl, 
natyt. apie tai ir ųepraneš- 
:a pasauliui. Bet kuomet 
Pautų Lygos'komisijai va
duojant atidai per Lietuvą 
įasigirdo suvis, tai tuojaus 
elegrafas suskambo, kad 
ietuviai šaudą į Lygos ko 
nisiją.

Antras dalykas, apie kurį 
elegramose visai, nebuvo 
ninėta. tai Želigovskio ka- 
■iumenėj sukilimai. Kaip 
sietuvos laikraščiai dabar 
iraneša. Vilniuje tarp Želi
govskio legijonų T-uta rimtų 
iumišimų. kai kurios jo ka 
•iumenės dalis buvo net i 
[Lenkiją atšauktos, .bet A- 
nerikos laikraščiuose žinių 
’.pie tai nebuvo. Tuo tarpu 
įpie "sukilimus” Rusijoj jie 
įuolatos rašo.

Paleistuvė ta kapitalistų 
-panda, daugiau nieko.

KEtgTVT?

apie rašytojus ir pataria 
jiems, kurie nėr "talentuoti 

i dėl rašymo,” padėt plunks
ną, e užsiimti tinkamu ir 
naudingu.darbu. Bet apie 
kalbėtojus * ji nieko nesako. 
Juk jų yra irgi nemažas 
skaičius, kurie neturi "ta
lentų" tapt kalbėtojais, o 
ypač tie, kurie dabar važi- 

varde ir sako "prakalbas, j
Kodėl?
Ugi todėl, kad rašytojas /Keleivio” Bendrovė iki šįol

1

nori trečiųjų teis-

Draugai Ir Draugės, ku- "Talka” praneša, nuo sau- 
rie skaitot ir remiat "Kėlei-šio ‘ 1 
vį,” jums, be abejonės, įdo
mu bus žinoti apie laikraš
čio reikalus. Jus jau žinote, 
kad "Keleiviui” leisti susi
tvėrė Bendrovė, bet gal ne; 
visiems aišku,’ ką tai reiš-: 
kia. Taigi šituo klausimu, 

r rvr • t draugai, mes ir norime tar-
v!as t’ jums keliata žodžių.| į. _ioĮ .,Kejįiv.,. kWo

gužis su Michelsonu. įkurta 

"Laisvei” padaugina darbo, bUVo dar atskirti organiza- 
> kalbėtojas — ne.

Bet "Laisvė’’ i 
orasti tą, kad tokie "kalbė-' pardavinėjo Šerus ir rinko 
tojai p—~ i-

iki liepos pabaigos šį
met iš Lietuvos išvežta į už
sieni 19,873,000 kubiskų me
trų medžio popierai^ daryt. 
Lietuvos žmonės neturi dar
bo, o jiopiera Lietuvai daro
ma užsienyje! Ir medžiaga 
iš Lietuvos išeina už pusdy
ki, o už parvežtų popierą 
reikia mokėti didelius pini
gus.

Šitoks dalykų stovis netik 
atima Lietuvos darbinin- 

__  Įkams duoną, bet daro kraš- 
ciia, Su laikraščio leidimu ji tui didžiausių nuostolių .ir ' . •' '•z. « -r* , • 1 'v

NEPRAUSTA KUNIGO
• Bl'RNA.

Rockfordo lietuviai ren
gė anądien bendrą proteste 
demonstraciją dėl lenkų už
puolimo ant Lietuvos. Kun.

I Slavynas, vietos lietuvių 
i klebonas, pradėjo tai paro
dai priešintis, kad ne ji va 

; dovu paskyrė. Komunistai 
irgi išsijuosę prieš tą paro- 

• dą agitavo. Bet nežiūrint te 
visko, demonstracija įvyko. 
"Naujienos” todėl padarė 
šitokią pastabą: -

«"Kai-kur klerikalai stengiasi 
suardyt ir bendras lietuvių de
monstracijas prieš lenkus 
Taip buvo, pav. Rockforde. III. 
Tos vietos lietuvių klebonas, 
kun. Slavėnas, ne tiktai atsisa
kė remti lietuvių demonstraci
ją. bet ir mėgino atkalbinėti 
nuo • jos parapijonus (bet jie 
nepaklausė jo). Ir tuo pačiu 
laiku 'darbavosi,' stengdamiesi 
pakenkti tai demonstracijai, ir 
Rockfordo komihistai. Kun.

’ Slavėnas dabar turėtų paduot 
komunistams aplikaciją, kad 
jie Įrašytų jį i savo 'partiją’.”

'.Perskaitęs šitą pašaipą, 
kun. Slavynas neteko lygsva 
ros. 'Tamsta tikrai ir pilnai 
cicilikiškai apšmeižei ma- 

‘ ne,” šaukia jis savo atviram ’ 
į laiške, išspausdintame | 
‘"Draugo" 294-tam numery
je ir adresuotam "Nau'jie- 

. nų” redaktoriui. Tamstos 
Korporacijai, žodžiuose, girdi, nesą nei 

’ : "vien me
ilų melai, cicilikiški prasi-

> ir „prie manymai ir begėdiškos in-' 
mašinistų unijos, todėl ka-1 sinuacijos.” Todei jisai pro-' 
da pradėta jį kaltint išda-; testuoja’ prieš tokius "nedo- 
vvstėj, unija paskyrė iš pen-'rus užsipuldinėjimus,’ prieš 
kiu žmonių komitetą, kad 'tokius "apetitus dėl ’kuni- 
ištirtų, kiek tie kaltinimai gienos'” ir šaukia "Naujie- 
yra pamatuoti. Prispirtas ■ nų” redaktorių "stoti -visos 
prie sienos, Krieg prisipaži- lietuvių išeivijos teisman.” 
no unijos komitetui, kad jis j Bet vietoj "visos lietuvių i§- 
ištiki’ujų užsiima šnipo’ a-,eivijos,” jis pataria išrinkti 
matu. Šiaip jis» nuduoda di- tik trijų žmėnių "teismą", 
delį "revoliucionierių", so- kad nuspręstų, ar jis kenkė 
oialistus vadina "socialbur- demonstracijai, ar ne. 
žujais” ir agituoja darbi- i Toliau šitas' nepraustos

DA VIENAS FRAINA.
St. Louis'o socialistų sky

rius paskelbė viešai, kad 
Juozas Krieg, kuris kartu 
su kitais "kairiasparniais” 
skaldė Socialistų Partiją, o 
oaskui perėjo į komunistų^ 
abazą, yra tikras šnipas, ir 
iaike skaldymo Socialistų 
Partijos dirbo tūlai Indust
rini Service 12 . _ ___ j ,
kuri pristato fabrikantams Zodžio tiesos, bet 
provokatorių. 4ų melai, C_221L_- ,,

Krieg priklausė ir „prie manymai ir -begėdiškos

da pradėta

SANTIKIAI SU LATVIAIS 
GERĖJA.

"Socialdemokratas” rašo, 
tad santikiai tarp latviui ir 
ietuvių pastaruoju laiku 
'ymiai pagerėjo. Mat, už- 
lūolus lenkams. Lietuvą, ė- 
nė aiškėti, kad Želigovskio 
avantiūrą norima plėsti ir i 
'^atvi.ją. Latviams susidarė 
aiškus pavojus, ir tas su
kurstė prieš lenkus net ir 
tas latvių partijas, kurios 
)irma jais gėrėjosi.’ '

Kad geriau susiartinus su 
atviais dėl gynimosi nuo 

bendro priešo, ĮJetuvos St. 
Seimo partijų atstovai šio
mis dienomis buvo nuvykę 
Rygon. Didžiausios Užuo
jautos ir pasiryžimo bend
rai kovot parodė lietuviams 
latvių * socialdemokratai. 
Bet ir šiaip latvių visuome
nės ūpas palinkęs lietuvių 
pusėn.

Lapkričio 18 d. latviai 
šventė antras metines savo; 
neprigulmybės sukaktuves. 
Lietuvos Steigiamas Seimas 
nusiuntė i tą šventę špecia- 
!ę delegaciją pasveikinti 
latvius. Lietuvių delegacija 
dalyvavo latvių Seimo iškil
mėse ir buvo karštai, latvių 
sveikinama. Labiausia Lae- 

11 u vos darbo žmonėms uz- 
i jaučia latviu socialistinės 
Į partijos ir" darbininkai- 
Buržuazija ir atžagaremai 
esą palinkę lenkų pusėn. Bet 
darbininkai žadėję net gio- 
klu rankoje padėti Lietuvos 
liaudžiai kovotSsu reakcine 
Lenkija. Kada nuvyko Ry
gon Želigovskio agentai, 
latviai tuojaus juos išvijo.

-------------------------

turėtų su*Ida neturėjo reikalų. Ji tik finansiniu žvilgsniu'.
/To visai nebūtų, jeigu 

nuvargina klausyto-,sau daugiau narių, šiuo lai- Lietuvoje hutu popieros 
jus nemažiau, kaip tie "ra-. ku prie jos priklauso jau ke- dirbtuvė. Bet nėra kam ią 

y desėtkai žmonių. J tenai įtaisyti. IJetuvos dar-
' Taigi iki šiol Bendrovė,'bininkai neturi pinigų., 
įtik organizavosi ir rengėsi stambių kapitalistų » n<ra, 

prib darbo. \ /į Sau jale smulkių ir netur-
Bet dabar, nuo Naujų tingų pramonininkų negali 

Metu, į jos rankas pereina visko apimti. Bet mes, ame- 
į jau "Keleivis” sd visa savo skiečiai, galime tokią dirb- ' 
; spaustuvei namu ir kitais luVę ikurti visai lengvai, 
į turtais. Nuo Naujų Metų juk nerasi Amerikoj darbi- 
"Keleivio” savininkai bus ninko, kuris šiandien nega- 
jau ne Gegužis ir Michelso-; ^tų duoti tam reikalui $100. 
nas, bet Bendrovė, aiškiau ne vienas yra aukavęs 
sakant, tie draugai, kurie Lietuvos reikalams daugiau 
prie Bendrovės yra jau pri
sidėję ir kurie da prisidės.'

Gerai, pasakysit, bet kas 
tuomet ves laikraštį, kas;____ __ _____r_______
ves spaustuvę, kas tvarkys nešti. Reikia amerikiečiams 
visus reikalus? Ar nebus tik susidėti — ir popieros 
"Keleiviui" pavojaus, kuo- dirbtuvė Lietuvoj bematant 
met jį paims i savo rankas atsistos. Tam tikslui ir yra 
žmonės, kurie tokio darbo t "Keleivio" . 
nėra dirbę?

Jeigu yra žmonių, pas ku
riuos tokie klausimai kįla, 
tai atsakymas i juos labai 
aiškus. Prie "Keleivio” 
dirbs ’ tas pats personalas, 
kuris ir dabar dirba, tik 
tuomet ii prižiūrės ir kont
roliuos Bendrovės Valdybą. 
Valdybos kontrolėje tuomet 
bus ir administratorius ir 
redaktorius. Jeigu Valdyba 
raitys, kad jie neatlieka sa
vo pareigų kaip reikia, ji 
galės juos paliuosuoti ir 
tinkamesnius jų vieton pa
statyti. Taigi prie Bendvo- 
vės laikraščio reikalai vi
suomet bus geriau apsaugo
ti, negu jie yra' prie privati
nių savininku.

Na, bet kas sudalys tą 
Valdvbą. kuri viską kontro
liuos?

Tą Valdybą renka patįs 
šėrininkai metiniame savo 
susirinkime. Jeigu kuris šė- 
rininkas negali į susirinki
mą atvykti, tai jis. laišku ga- 

_ ______ t Ii savo balsą paduoti už pa-
i” numylėtų'’"orato- tinkamą sau kandidatą, 

rių" prakalbas, tai ”E„2_.\ ’ _
juomi netiki. O jeigu jis pa-' susirinkimą Valdybos 
rašys i kitus laikraščius apie 
tuos "kalbėtojus", tai "Lais
vė" apšauks korespondehtą 
"provokatorium.5

Taigi aišku, kad "Laisvė” 
patarnauja visam tam blo
gumui.

Kažin, ar ne laikas pradėt' 
tą klausimą gvildent pla
čiau? Mano supratimu, jei
gu reikalingos aukos į ko
kius fondus, tai jas gali 

I rinkti vietinės draugijos, o 
J ne tokie "kalbėtojai,”' Tuo
met visos aukos bus ir pa* 

į siųstos į tą fondų, į kuri bur 
; vo renkamos, o ne taip, kaip 
j dabar sunaudoja kalbėtojas 
i ir geležinkelio korporacijos.

Laisvės Mylėtojas.

DRAPANOS ATPfGSIĄ.
Drapanų fabrikantų drau

gijos pirmininkas Bandler 
lNew Yorke sako, kad atei- 
i nantį pavasarį drapanos bu
sią daug pigesnės, nes fab- 

1 rikantų draugija nutarusi 
Įvesti savo dirbtuvėse vadi
namą "štukių darbą." Da
bar. jis sako, drapanų bran
gumą* pareinąs daugiausia 
nuo to, kad rubsiuviams 
mokamos didelės algos ir 
jie labai mažai padarą, 
dirbą nuo savaičių.

šytojai” "Laisvės” redakci
ją. Kad taip yra, tai liudija 
’Lhisvėje” telpančios kores
pondencijos, kurių autoriai 

įkaišo tuos ."oratorius” reto- 
. rikos gėlėmis. Tai yra ap- 
| sraudinėjimas darbo klesos.
i "Laisvė” tuos kalbėtojus 
į visus gerai žino. Jie visi yra 
i išauklėti Brooklyno ”ora- 
.orių kolegijoj.” Todėl, re- 
?is, ji tufėtų ir jiems piatarc į 
jžsiimt naudingu darbu, o 
re pykint žmones.

Be to, tie kalbėtojai renka 
ūkas, kurių dali sunaudoja 

•avo pragyvenimui, o kitą 
ia]i atiduoda gelžkelių kor- 
joracijoThs, o žmonėms nie- 
<o daugiau, kai nuovargį ir 
štuštinimą jų kišenių. Tai 
ra skriauda darbininkams!
Kiek laiko atgal, tūlas 

K—a įsisiūlė I^S. X Rajo
nu už kalbėtoją. Rajonas 
nirengė jam maršrutą. Ka
ta tas kalbėtojas užbaigė 

savo "misiją" tame rajone, 
—kitur jis jau nekalbėjo, 
les korespondentai, aprašy
dami jo prakalbas, ne kaišė 
ji retorikos gėlėmis, o pasa
kė tiesą. Ir tuomi jie neleido 

i :okiems 
naudoti darbininkų klesą.

Iš to 
tais korespondentai žiurėjo 
liesos. Taip turėtų- būti ir 

Į šiandien.
Bet kodėl taip nėra?
Nugi todek kad korespon

dentai ir tūli laikraščiai be- j 
šališkumo šiandien jau ne-' 
žiuri— kas "savo", tą giria, I 
j kas "ne savo,” ta smerkia. |

I »

Kuomet atsiranda kores
pondentas, kuris gerbia dar
ia žmones, ir parašo į "lais
ve" korespondenciją apie
Laisvės” numvlėtų "orato- tinkamą sau 

rių“ prakalbas," tai "laisvė" j Apie kiekvieną šėrminkų 
iuomi netiki. O ieitru iis Da-' susirinkimą Valdybos se

kretorius praneša visięms 
šėrminkams iš kalno. Bas
kui susirinkimų nutarimai 
ir raportai vėl išsiuntinėja
mi visiems šėrminkams, 
taip kad kiekvienam šėri- 
ninkui butų žinomos visos 
smulkmenos.

Tai šitaip nuo Naujų Me
tų bus tvarkomi "Keleivio” 
reikalai. Juose dalyvaus vi
si skaitytojai, kurie tik bus 
orie Bendrovės prisidėję.* 
Ir nuo Naujų Metų jiems 
eis jau visas pelnas, kiek jo 
"Keleivio” Bendrovė per 
metus padarys.

Bet tai da ne viskas. Vy
riausiu savo tikslu "Kelei
vio” Bendrpvė stato kūrimą 
Lietuvoj moderniškos spau
stuvės ir popieros dirbtu
vės. Reikia žinoti, kad da
bar Lietuva, kaip ji ilga ir 
plati, visa skaito ir mokina
si. "Kiekvienam, kaime ku
riasi mokyklos. Tūkstančiai

"kalbėtojams” iš-

aišku, kad tais lai'
- i -

nes

jau "Keleivis
visai lengvai.

kaip $100. 0 čia juk nėra 
auka. Čia vta tiesiog invest- 
mentas, kuris neužilgo ga
lės da ir gražaus pelno at-

i
I

I

Bendrovė įkur
ia.

Paimdama Į savo rankas 
"Keleivį,” Bejiarovė ant 
syk jau'atsistoja ant išban
dytų ir tvirtų pamatų. Iki 
šiol "Keleivis” stebėtinai ki
lo. Nuo to laiko, kaip dabar
tinei leidėjai paėmė jį į sa
vo rankas, jo turtas užaugo 
apie 6,000 nuošimčių. Mes 
esam giliai įsitikinę, kad 
Lietuvoje musų spaustuvė 
ir popieros* dirbtuvė turės 
da didesnio pasisekimo.

Taigi, draugai ir drau
gės. kurie da nesate prie 
"Keleivio” Bendrovės prisi
dėję. pasiskubinkit. Neuž- ’ 
mirškit, kad nuo Naujų Me
tų "Keleivis" bus jau jūsų 
ir musų bendra savastis. 
Taip pat bus bendra jūsų ir 
musų savastis' popieros 
dirbtuvė, spaustuvė ir kito
kie dalykai, kokių musų 
Bendrovė Lietuvoje įsi
steigs. -

Kad prisidėjus prie "Ke
leivio” Bendrovės, reikia 
tik nupirkti jos šėrų? Šerai 
dabar parsiduoda po $5.00. 
Vienas žmogus gali pirkti 
iki 200 šėrų. Jei kas neturi 
po ranka gatavų pinigų, o 
turi Liberty Bdndsų, tai ga
li juos įvesdinti į "Keleivio" 
Bendrovę taip kaip grynus 
pinigus.

Tikimės, kad iš to, kas 
čia pasakyta, draugams bus 
aišku, kaip dabar "Kelei
vio” Bendrovė stovi ir prie 
ko ji ruošiasi.

"Keleivio” Leidėjai.

Skaityt«ji| Pastota.
Lietuviai chamunistai, ne

tekę įtakos miniose ir ne
gaudami užtektinai aukų 
savo judošiškos propagan
dos varymui, nutarė skverb
tis į pašaipūnes draugijas.- 
Tose draugijose išsyk jie nu
duoda bepartyviars ir darbš
čiais nariais, pakol dasigau- 
na į*urėdus. Palikę draugijų 
viršininkais, tie chamunistai

vaiku ir auau^jy 
mokytis > rašyt ir skaityt. 
Visiems reikia knygų ir po- 
Dier<js, o nėra. Popierą rei
kia pirkti užsienyje, bet ir 
tenąi sunku gauti. Medžia
gos popierai pilnos Lietuvos 
girios, bet nėra dirbtuvės 
oopierai daryt. Todėl ta me- . -
džiaga gabenama į užsieni. Jiiekindami.

• Kaip, kooperacijų, organas ' ' Darbininkas.
\ ’r

jos iždą .naudoja saviems 
tikslams".

Patartina pašalpinėms 
draugijoms * nuo tokių ele
mentų apsisaugoti. Juk dar 
visai nesenai tie patįs-le
mentai agitavo prieš palai
pinės draugijas, visaip jas
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BROOKLYN, N. Y. 
Iš kriaučių judėjimo.

Jungtinis Komitetas 
(Joint Board) buvo sušau
kęs 6 gruodžio nepaprastą 
kriaučių unijos 54 ir 58 sky
rių susirinkimą.

Kaip daugeliui žinoma, 
jau nuo pat pavasario darb
davių associaci ja New Yor
ke vis grąsino rubsiuviams 
lokautu. Derybos tarp tos 
associacijos atstovų ir amal
gameitų unijos įgaliotinių 
tęsėsi veik visą vasarą ir 
rudenį. Unijos įgaliotiniai 
stengėsi tos derybas tęsti 
kuoilgiausia, manydami, 
kad darbai tuo tarpu page
rėsią ir darbdaviai turėsią 
nusileisti prieš darbininkų 
organizaciją. Bet gyveni
mas ėjo kitokiu keliu. Per 

' visą tą laiką darbai Nevv 
Yorke vos tik krutėjo, o pa
skutinėmis dienomis beveik 
visai sustojo. Darbdaviai 
matydami, kad užsakymų 
didelių nėra, 4 gruodžio pa
statė unijos atstovam griež
tą reikalavimą, kad darbi
ninkai priimtų vadinamąjį 
'darbą nuo štukių,-” kad 
dirbtų ilgesnes valandas, ir 
Lt., o jeigu darbininkai su : 
tuo nesutiksią, tai jie užda
rysią savo dirbtuves.

Priimti tokias sąlygas, tai 
reikštų darbininkams atsi
durti baisiausiose darbo ir 
gyvenimo sąlygose. Todėl 
Joint Board pagamino rezo
liucijas ir 6 gruodžio sušau
kė Nevv Yorke ir jo apylin
kėse visų kriaučių skyrių 
nepaprastus susirinkimus ir 
tuose susirinkimuose skaitė 
ir priiminėjo rezoliucijas. 
Rezoliucijose buvo griežtai 
atsisakoma nuo tokių darb
davių reikalavimų ir protes
tuojama prieš jų pasikėsini
mą ant darbininkų organi
zacijos A. C. W. of A.

Rodos, čia nieko nėra peik
tino ; juk darbininkai šito
kių derybų keliu tik ir turė
tų pa rodyti savo solidaru
mą ir vienybę. Bet deja, ne 
visi taip protauja. Kibą ne
būtų žioplųjų ."komunistų” 
(aš nekalbu apie visus.—P.), 
kad jie neparodytų savo 
provokatoriškų išsišokimų 
šitokiuose 
Perskaičius 
(Joint Board gaspadoriui) 
tos rezoliucijos tikslą ir pa
likus ją apsvarstyti patiems 
lietuviams kriaučiams, pra
sidėjo žilionių- Jankauckų- 
Ežių ir Kriauciavičių ^Teo
sofijos.” Per visą tą susirin
kimą jie darė didžiausią de
moralizaciją, varydami agi
taciją prieš tą rezoliuciją ir 
norėjo, kad kriaučiai išneš
tų protesto rfezoliucijg ne 
prieš fabrikantų, associaciją, 
liet prieš unijos valdybą. 
Girdi: "Kodėl tie oportunis
tai taikomi prie Įvairių ap
linkybėj ir nesistengia šitą 
judėjimą paversti į revolįu-- 
ciją? Jeigu kriaučiai išeitų į 
revoliuciją, tai jie penkis 
milionus pritrauktų bedar
bių ir jau butų galima viską 
atsiekti.” Žinoma, ir kito
kiais "argumentais” niekino 
A. C. W. of A. uniją. Dau
giausia biauriojimu pasižy
mėjo Lawrencd Žilionis-Jan- 
kauskas. Bet visgi Brookly
no kriaučiai suprato tų su- 
klerelių naiviškumą ir priė
mė Joint Boardo pagamintą 
rezoliuciją apie 300 balsų, 
jirieš 20.

Taigi, kriaučiai turėtų ap- 
sižiurėt su tokiais gaivalais, 
kuiie per savo žioplumą ši
tokiam kritiškam momente 
stengiasi pasitarnauti darbi
ninkų išnaudotojams. Juk 
kriaučių eksplioatatoriai 
supranta, kad amalgameitų 
unija, tai jiems kaulas gerk-

klausimuose! 
Shiplakovui

darbdaviai sužinoję apie ši
tokią provokaciją rtmkomis 
plojo. Komunistai jiems pa
deda vesti kovą >u amalga- 
meitų unija.

Reikia pažymėki, kad dau
giausia dergia amalgameitų 
organizaciją tie žmonęs, ku
rie dar nė metų laiko įiepri- 
guli šitoje organizacijoje. 
Žmonės, kuiie tvėrė ir daug 
nukentėjo riigi išaugino šią 
organizaciją ir iškovojo ge
resnes darbo sąlygas, dabar
tiniu laiku negali kriaučių 
susirinkimuose dalykus 
svarstyt ir nė nesvarsto, nes 
tie rumbių prašytojai kaip 
bematant juos išplūsta, iš
dergia. O kartais da skie
puose susiorganizavę ateina 
ąnt susirinkimo ir stengiasi 
nubausti kitaip manančius 
darbininkus;.tik jau pasku
tiniu laiku nelabai jiems tas 
vyksta.

Jeigu kas ir galėtų kalbė
ti apie unijų vadovų negerus 
darbus, tai jau tik ne šitie 
žmonės. Juk šitie rumbių 
prašytojai ir yra ypa- 
ų - vadovų garbintojai; juk 
niekas kitas, kaip jie dėjo 
didžiausias pastangas, kad 
MockaitĮ pastatyti vėl dele
gatu : jie ir dabar Moekaičio 
motu gyvena.

Padaubietis.

SALĖM, MASS. 
Keikūno atsilankymas.

5 d. gruodžio čia įvyko 
netikėtos prakalboj pa
rengtos Bridgev aterin če- 
veryfkų dirbtuvės. Kalbėti 
pribuvo tūlas keikūnas Bu
rė. Pirmiausia jis kalbėjo 
apie tos čeverykų dirbtuvės 
veikimą i» pasisekimą ir 
kvietė publiką pirkti šėrus. 
Publikos buto 11 vyru ir 3 
moteris. Niekas šėrų nepir
ko. Tuomet keikunėlis pra
dėjo kalbėti apie politiką. 
Pasigyręs, kad šįmet pasa
kė jau 40 prakalbų, pradėjo 
niekinti "Keleivi”, ."Naujie
nas”, Michelsoną, Bagočių, 
Grigaitį, Puišiutę ir kitus 
senus lietuvių veikėjus. Vis
ką maišė su velniais ir kito; 
kiai^ purvinais žodžiais, ko-' 
kie tik lindo iš jo burnelės. 
Kalbėdamas apie Europos 
nuotikius pasirodė didžiau
siu nežine.iu

Patarčiau * tam keikunė- 
liui Buriukui skaityti "Ke
leivį” ir "Naujienas,” o tuo
met žinosi, kad 1914 metais 
ne belgas nušovė Austrijos 
sosto įpėdinį, bet serbas, ir 
kad šiais metais bolševikai 
nuo Varšuvotebuvo atstum
ti ne todėl, kad lietuviai už
ėmė Vilnių, "bet todėl, kad 
bolševikai dali savo kariu
menės nuo Varšavos pa
siuntė į pietus sulaikymui 
Vrangelio. F. Egounis.

DETROIT, MICH. .
Klerikalų, jomarkas ir kiti 

stebuklai.
Detroitas nemažas k mies 

įas, skaitosi ketvirtas iš di
liausių miestų Suvienyto
je Valstijose, ’ turi suvirs 
900,000 gyventojų. Iš to 
skaičiaus gyventom, yra 
apie 10,000 lietuvių, kurie 
išsidalinę , į partijų pi$tijė- 
ies. Jeigu pradėtume akai* 
lyti vardus tų visokių kuo
jų ir kuopelių, tai suskaity
tum daugiau negu pačių lie
tuviu.

Iš visų tų organizacijų 
užvis pirmiausia man meta
mi į akis lietuviškos parapi
jos, kuriu čia yra net trįs: 
Jurgio, Antano ir Petro. 
Visos pusėtinai nusibankru- 
tiję. Prie tų parapijų turim 
net 3 garsius kunigus. , Ro
dos, , ir vieno čia butų per
daug, bet*ką padarysi, kad 
dievulis mum.is myli. Pir
masis jau nutukęs kai peni
mis. antras irgi nekudas, o 
mečias, dar jaunutis, labai 
sudžiūvęs. Parapijonaš Pė
davo j a, kad daug kainuos, 
kol tą sumenkusį kunigėli 
nupenės. O nupenėt visgi ti
kisi. nes Detroito duona gef 
ra. Ne vienas Čia užsiaugina 
Dilvą, užsiaugins ir šis.

Nors risi tris musų kuni
gėliai sakosi ęgą tikri lietu- 
vai, bet už beturiu pinigus 
išstatytas bažnyčias- užra

šo airiams. Rinko, rinko iš 
vargdienių pinigus ir ‘pa
statė vieną bažnyčią, 'Jur
giu vadinamą. Prie jos. kai
no priedą, d adė j o dar mažą 
namelį ir viską aprašė ai- ' 
riui. Negana, to, kad aprašė, ■ 
bet dar sutiko apmokėti i 
70,000 dol. skolos, kuri ant 1 
los bažnyčios esanti už- ; 
traukta. Ir vargšai lietu
viai, norėdami apturėti ka
ralystę dangaus, moka sko
lą ir dar peni 10 dykaduo
nių : 2 kunigu, pusę tuzino 
lenkiškų minyškų. vargoni
ninką ir zakristijoną. Ne
gana to, atvažiavo trečias 
kunigas, susisuko sau lizdą 
ir rengiasi antrą airišiams 
bažnyčią statyti, kokio 'ten 
Antano. Beto, manoma dar 
ir trečią bažnyčią statyt, tik 
iau nėra kam, stoka kuni
go. I^ai atsišaukia, jeigu 
yra kur liuosas.

Palaikymui bažnyčių ku 
nigai rengia visokius jo- 
markus, kad tik pasipini
gauti. J Vieną toki.jomarką 
’apkričio mėnesy nuėjau ir 
aš pasižiūrėti. Tai buvo jau 
paskutinis to jomarko. va
saras, Ogi žiuriu, pilnas 
skiepas privarytas i rištų, 
ančių, žąsų, gaidžių, kiau- 
ių, kalakutų, pristatyta vi
sokių balvonų, o dievukų 
užriš daugiausia. Tikras 
turgus dievo namuose. Mat, 
nėra ant žemės Kristaus, 
tai nėra kam tuos kupčius 
išvaikyti. Jauni vaikinai, 
nusitvėrę po dievuką, nešio
ja 'šaukdami: ”Kiek kas 
duos! Kiek kas duos!” Vie
nas siūlo 5c., kitas 10 centų, 
trečias sutiko duot 30c., sa- 
kydams: ”Judošius pardavė 
Kristų už 30 grašių, tai ir aš 
tiek duosiu.” Vienas, nusi
pirkęs dievuką, nešiojasi ir 
kalba: ”Dievulėli, tu mane 
sutvėrei, o aš tave atpir
kau.” Priėjęs prie vieno iš

Oi, žmoin-ai tamsunė-| 
liai, kada gi > atidarvsitJ 

‘savo akis! V.(-ną dieną‘jus 
prieš las stovyšs klupojat 
ir meldžia’ės, (> kitą dieną 
kartu, su kitokiais balvo* 
nėis jas pardavinėjat. Ir 
viskas dievui ant garbės... 
> . Marso Gyventojas.

BALTIMORE, md. 
Knautiu bedarbė.

šiame. mieste kriaučių 
darbai beveik visiškai susto
jo. Daugybė kriaučių,vaikš
čioji be darbo ir nebežino už 
ko griebtis. Į nijos- vadovai 
raginą dai bininkus tvirtai 
laikytis prie unijos užsimo
kant duokles. Suprantama, 
unija yra geras daiktas — 
vienybėje galybė. Bet kuo
met viešpatauja abelna 
kriaučių industrijoj bedar
bė, ar nepa\ vzdinga tad bu
tų iš. unijos vatiovų pusės 
Ifad ir jie už savo darbą ne- 
imtų algų ' Dabar gi jie po 
senovei ima iš unijos dideles 
algas ir todėl daugeli*- 
kriaučių žiuri j >avo vado ’ 
vus su nepasitikėjimu, šaky 
darni: "Turbut jie tik tode- 
ragina mus laikytis prie uni
jos ir užsimokėti duokles 
kad butų iš ko pasiimti saę 
riebias algas.” Alano supra 
timu, laike šitokių bedarbii 
unijos vadovai turėtų dirbt' 
jeigu jau ne visai dykai, t*a' 
bent už sumažintas algas.

Lietuviu bažnyčioj rado 
negyvą kūdikį.

Anglų laikraštis ”Th< 
Sun” rašo, kad lietuvių šv 
Alfonso bažnyčioje, ant Sa’ 
ratoga. st. ir Park avė. tapo 
atrastas po sėdyne negyvas 
ieudikis. Ji rado bažnyčios 
tarnaitė Filipavieiutė. Ma
tomai, kokia davatkėlė atnę 
šė ant "afierų."

t Baltimorietis.

__ AURORA, ILL.
Kur. M. X. Mockaus prakal

bos.•
’ 5 d. gruodžio čia atsibuvo _ _ __w___

prakalbos, kurias parengė Į si kalbėsiąs ir apie Lietuve 
Laisvės Mylėtojų Draugys- daba.rtinį padėjimą. .Taigi 
tė. Kalbėjo kun. M. X. Moc- ir laukėm su nekantrumu 
kus iš Chicagos. v Publikos išgirst ką nors apie savo 
prisirinko pilna svetainė, prigimtą kraštą. Bet veltui! 
daugeliui net sėdynių pri- Jis tik drožė apie pašęlpi- 
truko. Nors kalbėtojas kai- nius fondus, apie social-bur^ 
bėjo lygiai keturias v.alan- žujus, tautininkus 
das, bet publika užsilaikė ra- lūs ir. tt. Girdi: 
miai ir nesiskirstė. Kiek te- Į kam?iš tų fone: 
ko patirti, prakalbomis visi aueikit ant Ha . 
buvo labai užganėdinti, džiausi bildingei 
Knygų parduoto uį 25 dol. ant Grand st.” O jau So?Bc 
ir suaukauta Mockaus by stono Brcadvvay, tai labiau- 
’os vedimui 58 dol. 82c. Gai- šia ”išgyrė.*’ Taipgi pami- 
"a. kad kun. Mockus perma- nėjo buvusį Lietuvos pieri- 
žai atsivežė knygų. Būt iš- (lentą 'Smetoną— tai ir vis 
>ardavęs uą kokius 75 dol. kas, ką mes apie Lietuvą iš-

Geistina, kad kun. Moc- girdome. f 
kus su savo prakalbom ap- .Bedarbė,
ankytų kiekvieną lietuvių Darbai pas mus šiuo kar- 

koloniją. Jisai savo nesumu- tu visai sumažėjo. Bedarbių 
šamais prirodymais labai vaikščioja šiniįais kožnr 
»asekmingai -naikina tam-dieną. Girdisi plėšimu > už- 
ybes prietarus. ' * ni'dinėjimų ant įmonių.
Tuo pačiu laiku antram? Dabar pas mus daugelis vy 

^loke buvo parengtos ant- rų namie pečius kūrena, c 
’os prakalbos kokiu tai bib- moteris dirbtuvėse dirba, 
ijos studentų. Kadangi tas Mat, čia yra daug smulki;, 
avo prakalbas jie čia laiko išdirb.vsčių, taip kad mote- 
as nedėldienis, tai žmo- rims darbų yra. Nors užmo- 
■ėms atsibodo jų poterių kestis joms nekokia, vos 14- 
Jausytis. Šį kartą pas juos dol. į savaitę, bet iš bėdoj 
lųėjo tik apie 10 žmonių, dirba ir tiek, 
aip kad nei prakalbų nelai-į J. Sutkaitis.

kė. *
Darbai pas mus visai su 

nažėjo. Mažesnės dirbtuvės 
isai
lors 
aiką.

tokiam kalbėtojui, mano su
pratimu, turi būt vieta tar
pe žvirblių, o ne tarpe žmo
nių. •

Beje, kąip minėjau, sakė-

paprastai būna stoka. Dar
bininkai priguli prie U. M’. 
W. A. unijos.

Kas iš lietuvių norėtų a- *- 
rigyventi šiuose kalnuosJ, 
tai atvažiavęs galėtų dari .j 
gauti. C. K. RatkelD.

• v*

PITTSBĮJRGH, PA. 
Aukos Lietuvos apgynimui.

5 'gruodžio buvo Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoje 7 kp. metinis 
susirinkimas. Į vaidybą liko
si išrinkti sekantiems me
tams A. Vainorius, pirm., L. 
Bruknis, fin. rast., P. Savic
kas prot. rast., S. Kirmėnas, 
ižd. Kuopa duoda savo na
riams iš iždo po 2.00 ant lai
kraščio. Oficialiu organu tos 
draugystės *yra Brooklyno 
"Laisvė,” bet 7 kuopos na
riai mažai kas ją skaito, už- _ _ _
vis daugiausia skaito ”Ke- ddrbininkų paklausiau, ko- 
leivj. ,

Kuopa paaukavo 100 doi. 
Lietuvos apsigynimui nuo 
ienkų Žulikovskių, nors 4 
Žulikovskio agentai prisi
dengę neva darbininkų už
tarėjais skaitė meliodijas iš 
komunistų organo ir gynė 
Žulikovskio. interesus. Bet 
nariai suprato tų Lietuvos

del jie tų dievų tiek daug 
parduoda. ”Yra čia jų gyva 
peklą, nebeturim kur dėt,*’ 
—atsakė tas. Prieina prie 
manęs vienas pardavėjų, 
ant vienos rankos nešinas 
šuns stoVylą, o ant kitos pa
nelės švenčiausios ir sako: 
"Pirk katrą, vieną arba abu 
du kartu.” — ”0 katras 

i aš.judėsiu yeidmainingumą ir j brangesnis?” klausiu
Įėję. Jie taip pat žino, kad todėl 37 balsavo paaukaut i "Abudu lygus, nes vistiek 
jos atstovai, bent ligi šiam Lietuvos apsigynimui 100 dievui ant garbės.”.?.Jvu iIvDvvt<Hj VvilV ©4>U1 ( vv* v vzo *****xųt* *■ J i kirv v Ui anv £^04. •••

laikui, teisingai atstovauja dolerių, o 4 balsavo prieš. *1 Tikra Sodoma -Gomnrą, 
darbininkų reikalus. Tad Soho Bedievis, ir viskas dievui ant garbėš.

WATERBLRY. CONN. 
Gražus koncertas.

28 d. lapkričio atsibuvę 
gražus koncertas, parengta? 
LSS. 34 kuopos. Apart rieti
mų dainininku išpildyme 
programo dalyvavo Izabele 
Arietėnaitė iš Morces’ter. 
Mass. ir Varpo vyrų choras 
po vadovyste Bružausko iš 
New'Britam, Conn. Kadan
gi programas buvo gana il
gas, tad nei nerašysiu,^ kar 
ką dainavo, nes tas užimti 
ląSkraštyj daug vietos. Kon- 
.certas iš visų atžvilgių pa
vyko labai gerai. Žmonių at 
silankė gana daug. Nora s 
koncertą ir boikotavo mus' 
buvusieji "draugai,” bet ta? 
jų boikotas mums nieko ne 
kenkė. __ Daugnągis.

DETROIT. Nlftll.
Komunistų ir klerikalų 

prakalbos. '
’ 12 d. gruodžio, 2 vai. pc 
pietų* čia atsibuvo komunis 
tų prakalbos, kurias jie pa 
rengė prisidengdami LDLE 
ir LMPS. vardais. Kalbėto- 
ium buvo Jukelis iš Nev 
Yorko. Jisai kalbėdamas 
nudavė dideli darbininkų 
drauga ir pabaigoj liępė ne
pirkti jokių bendrovių šėrų 
Esą, dabar reikia nepalai
kyti. bet griauti visokias 
tendroves. Taigi, lauksime.’ 
kada jisai sugriaus "Lais
vės” bendrovę.

Tą pačia dieną, vakare 
atsibuvo klerikalų prakal
bos. Kalbėjo koks tai Karo
sas, ____
da’- vienas atbulu kalnie
ty m iš Chicagos. Atidarant 
prakalbas publikai įsakyta 
Užsilaikvti ramiai ir neuž- 
davinėti jokių klausimų. 
Nenuoramas pagrasino ne
tik iš svetainės išmesti, bet 
ir į kalėjimą nuvesti. Visi 
kalbėtojai kalbėjo maž
daug ta patį, prašydami pi
nigu neva Lietuvos apgyni
mui" bet. suprantama, kleri- 
kališku tikslų įvvkinimui.

TORRINGTON, CONN. 
Klerikalams nepavyko pa 

pinigauti.
5 d. gruodžio čia atsibu o 

klerikalų prakalbos. KalK- 
ib kun. Bučis iš Waterbui > 
r Kneizis iš Bostono. K - 
langi plakatuose buvo g: - 
sinta, kad kalbės apie L - 
tuvą, tai ir žmonių prisirl - 
ko pusėtinai. Niekas neži 
kas tas prakalbas rengė, i 
lel nebuvo kam nei pirr 
linkauti. Kunigas papi? - 
dęno žmogelio iš publik- :t 
kad tas, papirmininkaui . 
Pirmutinis pradėjo kalbi i 
kunigas. Jisai pirmiau^ i ‘ 
ką.bėjo apie meilę (maP- 
nąi, meilėje jis yra s 
ekspertas), paskui prade :> 
drožti 
?pie Lietuvos didvyrius 
kunigaikščius, o dar p? 
kiau ėmė pasakoti 2pie b: 
senybes, kokias daro lenk i 
Lietuvoje. Visa jo kalba b ;- 
zo nukreipta ton pusėn, k I 
ugriaudinus klausytojus •' 
avus iš jų kodaugiausia} - 

ligų? Pabaigęs kalbėti pr 
•.ėjo rinkti pinigus. Surink □ 
*17 dolerių. Suskaitęs pir i- 
rus kunigas susidėjo sau į . 
dšenii£

Antras pradėjo kalbč i 
Kneizis. Jis tuojaus ėmė i 

’.iekinti Rusijos bolševikrs, 
'asakodamas apie juos x i- 
vokias nesąmones. Vėlia- -s 
isai sumaišė į krūvą kpm y- 
'istus, aidoblistus, sociali> 
”S< anarchistus ir beda

rius. Esą, jie visi tiki žyd -- 
io mokslui, kad žmogus š 
nonkės paeina. (Aš sale - 
tiau, kad pats kalbėtojas a 
š monkės, bet iš skunk s 
oaeina, nes savo piudanč a 
r nešvaria kalba jis ūžte *- 
ė musų kolonijos orą ka p 
ik skunke. M. Mr) Baigd i- 
nas kalbėti, jisai agita‘ o 
iž savo škap’ierninkų sąh'.i 
-ą ir visaip išniekino Li > 
uvos Misiją. Pabaigęs pr - 
albą sėdosi prirašinėti na- 
ius į tą savo sąjungą." 
Vienas iš publikos atsi

stojęs klausia: ”Kur dės L 
e musų pinigus?” — ”P> 
iųsime Sąjungon” —atkę 

ra Kneizis. Tasai žmog 3 
tenusiramiųa ir vėl sak : 
’Mes aukavom šauliam", o 
ųs siųsit krikščionių sąj’K- 
Įon. tai jus mumis ap-n- 
vot!” Kitas vėl vyras pasr - 
toįęs sako: ”Mes norit e 
tuos pinigus siųsti per T ?- 
tu vos misiją, ji yra vald;: s 
’žtrirtinta ir todėl jai r * 

’*ia pasitikėti.” Publika k 
»rit?rdama ploja rankor < 
Kneizis vėl bando šmeiž si 
Lietuvos misiją, bet publil a 
-am netiki. Tuli pradėjo u i- 
davinėti Kneiziui daugiru 
klausimų, bet jis į juos n> 
r.tsakinėjo. Tada pub’" a 
pareikalavo nuo kunigo i- 
grąžinti suaukautųs pi’ i* 
gus. ”Mes juos sudėjo i, 
mes ir pasiusim per Lietu
vos misiją!” sako žmonės 

Prispirtos prie sienos ki- 
nigas gaju gale sugrąžiro 
pinigus. Tvarkos vedėjas 
prašo pas kunigą misijos 
adreso. ”Aš nežinau!” —rū
sčiai a tsako kunigas ir pa
taria pinigus siųsti per Tau
tos Fondą. "Surasime adre
są ir be kunigo malonės,”— 
pastebėjo tūlas žmogelis. 

Ir taip, klerikalų triūsas 
nuėjo perniek. Pasipinigaut 
Įiems nepasisekė.

♦ * ♦

4 d. gruodžio čionai buvo 
rodomi Brooklyno Filmų 
Bendrovės paveikslai avie 

, Paveikslai buvq ?
. , _ telis randasi toli nuo didės- geri ir "žmonėms labai pati-

Bedarbis.« nok to nepadarytų. Todėl nių miestų ir darbininkų čia ko. Mažai Mokytu.

klerika 
*’žiurėki 

ūda! 9. 
d si.T~d 
Taipgi i

savotišką • istoif ą

PHILADELPHIA, PA.
Užmuštas lietuvvs. 

užsidarė, o didesnes Ant 3-čios ir Gerard avė 
ir dirba, bet ne pilną Į randasi didelė mėsos krav-

. A. Sabaliauskas. tuvė,- kurioi dirba nemaža 
lietuvių. 10 d. gruodžio vie 

mivnn auta lnj* iš tu darbininkų Vincž? 
ĮDLEDO, OHIO. * Matulevičių patiko nelaimė 

’?is tas iš .užmiršto kampelio Eleveiteris truko ir nu<
8 d. gruodžio LDLD. 109 trečio^ augščio nupuolė už 

:uopa surengė prakalbas, mušdamas Matulevičių ant 
Calbėjo garsusis kalbėtojas vietos. Velionis buvo 42 me
škelis. Nemanykite, kad ių amžiaus, nevedęs. Norj 
iš čia neteisingai išsirėiš- V. M. buvo neturtingas, bet 
<iu vadindamas jį garsiu ir bėdos niekam nepaliko 
kalbėtojum. Ištikrųjų, bal- Palaidotas buvo laisvai, be 
•ą jis turi garsų, geriau iš- Mokių bažnytinių ceremoni- 
avintą, negu bananų par-jų.
’avėjas. V. Matulevičius paeina iš

• Prakalbos mums, toledie* Suvalkų rėdvbos, Punske 
irams, labai retas atsitiki- parapijos. Kadangi Phila 
nas, nes čia lietuvių yra tik delphijoj jis netui'ėjo gimi- 
1 ~ " J

?avienių. Tad iškalno žino- 
’ami,’ kad čia atsilankys 
oks garsus kalbėtojas, sten 
ėmės visi, kas. tik gyvas, 
ueit ant minėtų prakalbų, 

norėdami ko-nors parimo- 
dnti.

Na. ir neapsirikome, iš
girdom tą, ko ligšiol dar ne- 
irdėjom. Jis pasisakė kal
ėsiąs apie dabartinę be- 
arbę, apie darbininkų iš- 
audojimą ir'apie Lietuvos 

’abartinį padėjimą. Kalbė- 
’amas apie bedarbę, tasai 
■?rsus kalbėtojas padarė iš-į 
ėdimą, kad moteris tameltaę savo susirinkime, laiky
tos, nes jos dirba už pi- Į tame 9 d. gruodžio, nutarė 
-esnes algas, negu vyrai. 
) kaslink darbininkų išnau- 
’ojimo, tai esą patįs darbi
ninkai yra kalti, nes* jie 
vailesni yra net ir už žvil

gius. ”Jųs padirbate ki
tiems automobilius, jus bu- 
lavojat kitiems gražius na- 
nus, jus pasiuvat kitiems 
gražias drapanas, o kur-jus 
natėt, kad žvirblis kitam 
"virbliui lizdą krautų arba 
Riekus neštų!”

Pagal Jukelio išvadžioji
mų, tai žvirbliai yra dau
giau susipratę, negu bile

ifems, labai retas atsitiki- parapijos. v» J___• ___ aJ?!- 17 1 1 • • •
V. “ ■ -
’pie 9 šeimynos ir tuzinas Į nių, tai jo geri draugai pa

tarnavo jam paskutinį kar 
tą labai gražiai. Velioni- 
turi tikrą broli So. Bostone 
<am buvo siųsta telegrama 
bet sugrįžo.

Brolis arba kiti giminės 
lai atsišaukia, nes iš kom
panijos gali gąuti pinigų 
Galit atsišaukti' šiuo adre
su: A. A. Garlianska<, 32" 
Tilton st., Phil: V"--Ida, P<

BROOKLYN N. Y. 
Iš Liet. Piliečių Komiteto 

darbuotės.
Lietuvos Piliečių Komite-

Kemėšis, -Jansuskas fr kurios' šalies darbininkai.’ t 1 11* v « « W • 1Tad išrodo, kad pas žvirb- 
liūs jau pirmiau sovietų ta
rybos egzistuoja, negu Ru
sijoj. Taigi pas žvirblius iš
naudojimo nesimato, neš 
žvirblis pats gali susikrauti 
sau lizdą ir sliekų pasirink
ti, bet jeigu Jukeliui reikė
tų tą viską pačiam pasiga
minti, kas šiandien ant že
mės paviršiaus randasi, tai 
nors jis yra ir didelis žvirb
lių ekonomijos žinovas, vie-

surengti prakalbas dakta: 
rui Alseikai. Beto nutarta 
surengti bankietas paminė- 
iimui vienų metų sukaktu
vių nuo atke’iavimo Ameri
kon Lietuvos Misijos.

Šiame susirinkime likosi 
priduota aukos Kalėdų eg 
Jaitei ( Lietuvos šauliams. 
Juozas Šimonis pridavė 70 
dol.. V. Juškoniutė ir E. Ta- 
vaskiutė 42 dol. '50c.

Nutarta pasiųsti laiškas 
Hooveriui, kuris Amerikos 
pinigais šelpia Lenkiją, o 
nuvarginjtoi Lietuvai ne
duoda nei cento.

J. Sakalauskas.

MAPLE RUN, PA. 
Darbai.

Šis miestelis daugiausia 
apgyventas slavais. Anglių 
kasyklose .darbai šiuo tarpu 
eina labai gerai. Mokestis už 
darbą irgi ne prasčiausia. 
Kompanija čia priversta yra 
mokėt darbininkams didės- _____
nes algas todėl, kad šis mies-. Lietuvą.

\

»

/
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imtai remia vengti pervir-
Rusija prisijungė Kam- šių.bet kada nėra per\ irsio. 

eatka da lTUame šimtmety- tai sitas galvočius nepakako, 
je. Nors jos plotaš yra didės- Aristotelis labiau apverti- 
nift ks»in

ir jos apie! i n

reiškia

»

I

listų ir kunigu sauvalę ir i;
! _   i _ _ _ i • ••
|

talkoj skaitoma vos tik i 
7,500.

teramis, ir paikai p&s juos

■ažiuoja į dieną i 70 varstų. x 
Iuštų kelių nėra, bet vietų- 
:is praminta vietos gvven 
ojmtakeliujkurie daug pa
gelbsti kęjja^^ųikahis.

Metų šventes.
Kalėdos ir Nauji Metai— 

tai metų šventės, kurias 
švenčia ypatinga dalis žmo
nijos. Vienos tautos žmo
nės tas šventes apvaikščio- 
ja iškilmingai, kitos — pa
prastai, bet principe tos vi
sos' ceremonijos baigiasi 
prietarais, kurie yra užsili
kę iš praeities*amžių. Tai 
yra tu laikų žmonių papro
čiai. kurie gyveno necivili
zuoto arba mažai civilizuo
to pasaulio gadynėj. Tada 
nebuvo stebėtina, jei kas 
vilko kaladas, barškino 
skauradas, kad ir didžiau
siam šalty ir snieguos api
bėgdavo basi tris kartus 
apie namus, tuo budu "pra
šalindami’’ visu metų grie- 
i-us. peržegnodavo gyvulius 
b* ft. ir tt.

net kaip atrodo stebėti
na kuomet šiuose civilizaci
jos laikuose žmonės dar 
nelaiko tų senovės papro- 

cm.
Kam tas yra reikalinga?
Sakysite, tas yra reika- 

’inga pralinksminimui varg 
diegiu .po sunkaus metų 
darbo?

Nfe!
Visa tai yra reikalinga 

turčių klesai, kad iš tų prie- 
‘ tarų pasidarius sau gra

žaus nelno.
Keliom savaitėm prieš 

Kalėdas ir Naujus Metus 
kapitalistai stoja prie dar- 

’ bo. Jie gražiausia Išpuošia 
krautuvių langus, prikrau
na i juos, Įvairiausių tavorų. 
Įkainuoja viską brangiau
siomis kainomis, įstato 
"Kalėdų senių” — medžio 
balvonų, pasamdo šimtus 
•agentų agitacijos tikslui, 
kurie varo didžiausią Pro
pagandą žmonių tarpe. Ži
noma, užvis pirmiausia jie 
patraukia mažai mąstan
čius darbin nkus. Darbinin
kai perka tuos tavorus. kar
tais ir supu usius, moka už 
niekus brangias kainas. Ka
lėdos! Kara g1 dirbom rer 
riša meta, kao nepirkti Ka
lėdų dovanu? — taip pro
tauja ^augelis darbininkų. 
Bernelis mylim-.jai dovanas 
perka net siustais dolerių 
vertės. Mergelė, nenorėda
ma mylimajam apsileisti,, 
dovanomis atsimoka. Ir) 
taip visai nereikalingų dai-l 
ktų viens antram prinerka. 
sumokėdarni kapitalist am s 
kelis šimtus dolerių. Net 
seniai ir senės, kurie pergy
veno keliasdešimts KrJėdų.. 
ir jie perka viens antram 
dovanas brangiai Įkainuotų 
tavorų. Jie džiaugias, kad 
kruvinai uždirbtus savo 
centus krauna g(-džiani ka
pitalui.

Kalėdų ir Naujų metų 
laukia kunigai. Jie taipgi 
puošia bažnyčias, tamsiems 
žmonėms pardavinėja "die
vo pyragus,” per pamokslus

|ir vieni kitas guddojant,’ 
I branginant ir mylint, užgy- 
! venti ją dėl bendro darbi- 
: įlinkų labo. Bet tai tęsės 
taip trumpai... Žiaurus Hoo-J 

ko- į siek Falls’o užpuolikai, pa-' š 
, su- ‘ 

i mano vei- 
jkimą. Dabar jau be jėgų, 

i vos beapsikęsda- 
inas, sunkiai, ir darbui, kal
bėjimui, rašymui — niekam 
netikęs. O kad turėdamas 
anuomet jėgų pildžiau žmo
gaus pareigas, ir kad dabar ( 
pernegalę. gyvenu lyg gra

ibė. kad pažeistos strėnos—. 
isylyg' daktarų pareiškimo—;

; met Kaiėdų dienoj kunigas ■ neišgydomos, 
• skelbs, jog "garbė ant augs-! <k>s. Būreli, i 
tybių, < 
iios žmonėms ant žemės”— 
žinok, kad tos ramybės dar 
nėra. Tą ramybę visuose pa 
šaulio kraštuose ardo ka- 
nuolių baubimas ir šautuvų 
tratėjimas. Tu negali išvien 
su kunigais ir kapitalistais 
linksmintis, kuomet tavo 
broliai darbininkai žūsta 
karės laukpose, pusta kalė
jimuose, milionai našlių ir 
našlaičių kenčia badą ir šal
ti, kuomet prieš savo akis 
matai juodus bedarbės lai-Į 
kus.

Nėra tos palaimintos ra
mybės nei musų broliams 
Lietuvoje. Jiems laike šių 
metų švenčių prisieina per
gyventi skaudžiausią valan
dą. Daugelis jų kraują lieja 
ir žūsta kovoje su Įsiveržu
siais banditais.

Kuomet laike šių švenčių 
kunigai ir ponai kelia dide- mos išsiliuosuoti: imperi ja 

ir linksminasi, 
vieni kitiem - f

dovanas, darbi- tos, rymančios

kimės .ir džiaugkimės.”
Bet tau, darbininke, _ _ . . .

Įkią linksmybę Mos šventės)kirsdami mano sveikatą 
atneša? Ar daug pelno už i stabdė tolimesni ir.zr.c 
savo sunkų darbą tu turi h .. 7 
sulaukęs pabaigos metų? krapinėju 
Ar tu turi linksmintis todėl, 
kad maisto ir drabužių kai
nos nesvietiškai Įkilo ir tu į 
nieko geresnio negali nusi
pirkti sau. nei savo šeimy
nai apdengti? \

Darbininke, tau nelinks ) 
mos šių metų šventės.’ Kuo-! . .
met Kalėdų dienoj kunigas!neišgydomos, tai. man ru 
skelbs, jog "garbė ant augš-Jdos, Būreli, tuo da neužsr 

o ramybė geros va-.‘tarnavau pašalpos ir netu-l< « Alasha b-
I riu teisės almužnoinis vai -' ” v
‘guolius bėdinintr. Ištikro, 
I netik ką neturiu teisės pa’ 
i laikymo tikėtis, bet netinka 
i man nei tarpeįmonių pai
niotis!... Tečiaus gyvastis 
yra ypatybė kuo navatniau- 
sia—"skęstąs net ir britvoęj!

į griebiasi,’’ sak > patarlė.) 
į Taip ir aš pats: oiskuti mo-i 
Į kinimu užsidirbu, biskutį!
i gerų draugų ir draugių pri- 
kelbimas — diena iš dienosd 
Į užsilaikau. Mat. gyventi da-Į 
I bar taip žingeidu... Jokiame 
) istorijos laikotarpyje žmo- į 
inės nėra matę idėjų panašių) ngliu:

‘ ‘ Mus j
’edais. _ _
?ai ir kalnelių, ’oef jų viršu
jės beveik visuomet apau- 
Aisios tankiais žagarais.

Iistorijos laikotarpvje žmo [
• - i

! mūsiškėms. Dabar minios—4 
minios ka peni, ką rėdo, ką r 
dengia ir palaiko visą svie-J

! tą. o per amžius kentė prie- 
! spaudą, skurdą ir nevalią. I
1 dabar, tarsi audringa jura 
: pakilo, laužo viską, norėda

'S 
pastatytos ant tautų nelai
mės. grimzdą praeitin: tau 

ant privati

ies puotas 
pirkdami 
brangias 
ninkai lai pašvenčia liuosą nio naudojimo bendrų gery- 
nuo darbo laiką apšvieti- bių, ant pasiutusio grobime 
mui savo proto ir pastudi- i įeinu ir išnaudojimo darbe 
javimui tos sistemos, kuri žmėnių, “griūva spaudžia- 
vieniems suteikia turtą i” J ...... --:-
iaime. o kitiems — amžiną 
skurdą ir ašaras. Taigi, 
knygos ir laikraščiai lai bū
na darbininkams Kalėdų 
dovanos.’ Tik pralavinę sa
vo protus ir apsišvietę mes 
galėsime sulaikyti kapfta-

liuosuot pasaulį iš vergijos. 
Tik tada nebus didžiūnų, 
nebus žmonių žudynių, 
kraujo praliejimo, ašarų, 

i vargo ir bado — laisvai ir 
: linksmai švęs pasiliuosavi- 
;mo šventę visa žmoniia.

• žemės žiedas.
~ - ' - - -....... ~

Neužmirškime draugo 
Perkūno.

Nors nesmagu, liet reika
las spiria mane kreiptis i 
draugus ir prašyti, kad 
pirkdami savo artimiems 
kr’ėdinių dovanų, nepamir 
štumet ir draugo Perkūno, 
kuris dirbdamas darbininkų 
klesai buvo kunigu sukurs
tytos gaujos fanatikų užpul
tas ir nuskriaustas ant svei
katos. Aš manau, kad čia

graudina, liepia laukt svie-Į nereikalinga jokia agitacija. 
—-»-a * skaitančioji visuomenė

Perkūną ne syki 
. Geriau paduo- 

3 jo paties laišką, kurį 
"Jono Perkūno 

tas

to išganvtojaus, pirkt bran
gias mišias, daug melstis ir 
tt. Vergai klauso ir tiki — 
neklausys kunigu ' melų, ne
pirks mišių, neduos aukų — 
velnias gali gyvą i pragarą 
nuvilkt.

Kalėdų dienoj, kada mi-| 
nios žmonių sueina i bažny
čią, kada kunigai Įgazdina, 
tamsuo’iai. netenka šamo 
nės ir visų metu kruviną 
pelną atiduoda i dykaduo
nių kišenių..

Kapitalistai ir kunigai iš
naudoja darbininkus vieno
dai. Jie per metus čiulpia iš 
darbininko paskutinius sy
vus, o gale metu, prieš šven- , 
les, ištraukia likučius, kad 
po švenčių skurdžius
1 - _ _ 
paklusnus.

Taigi, kapitalistams

nes 
apie drg. I 
jau girdėjo, 
siu čia 
jis parašė 
Pašalpos Rate’iui.” štai 
laiškas:

ir mos darbininkų spėka ir vie 
. nybe.

"Šitie apsireiškimai. Bu 
reli. viliote vilioja žmogų ' 
rytojų. Kaip miela ta naujos 
gadynės aušra, kuri kas die 
na vis labiau ir labiau pra 
deda šviesti varguoliui ’.. 
Pertai ir užsilieku. Ir dabar 
jums prigelbėjant, užsilikt 
bus da lengviau. Bet nesis 
kriauskite perdaug dei ma 
nes. Būreli: nevertas ir at
siteisti, regis, negalėsiu.

"Ačiū.
"Jūsų dėl Teisybės. • 

"Jonas Perkūnas."

Tai ve, draugai, ką rast 
apie savo padėti pats d. Per 
kūnas. Manau, kad paaiški 
nimų čia jokių jau nereikia 
Tik tiek noriu pridurti, ka: 
'Rateliu kuris šelpia d. Per 
kūną, iki šiol savo ištekli! 
sudarydavo iš aukų, kuri; 
duoda geros vaiios žmonės 
Todėl visiems, kurie iki šio 
aukavo. Ratelio vardu aš ta 
riu ačiū. Bet prašyčiau ir to 
liaus neatsis?kyti nuo aukų 

Negaliu taipgi nepaminė 
ti ir to. kad Ratelis, pasiė 
męs ant savęs šitą labdariu 
gą darbą, sutiko piktų prie
šų is "Laisvės’’ abazo. Tie 
žmogiukai išniekino save 
laikraštyje Ratelio įsteigė 
jus ir kvietė žmones, kad ne
aukautų. Bet susipratę dar 
bininkai tos niekingos "lais 
vininkų" agitacijos nepa
klausė ir neklausys ateityje 

Siųsdami pinigus, mel
džiame siųsti Ratelio sekre 

aškius v
) v-

mano

Į "Pašalpos Rateliui,
1 Brooklyn. N. Y.

"Brangus Būreli: ........ ....... .
"Maloni jūsų užuojautos toriaus antrašu: 1’. Raši.i. 

dvasia širdyj, ir keliosde- UI Grand st.. Brcoklyn, 
šimts dolerių ant rankų. La- Y. Gi pati'čekĮ ar money ; 
bai, labai branginu ir kuo deri reikia išrašyti 
jautriausia dėkuoju. vardu.

"Žinau, Būreli, jog nešu 
vertas teikiamų ir žadamų - 
aukų. Mat, da nesenas ir Ae 
senai prieš patikusią mane

" i pradėjęs,1

K. Liutkus.

rasiąs dvasias. Tokių daly.- ■ 
kų pasaulyje, žinoma, nėria, , 
bet kamčadalai tam tiki, 
taip kaip krikščionjs tiki į. IKSClOnjS tiKl įSulyg vėliausių žinių, bol- aniuolus ir velnius. Mirusius 

ševikai išnuomojo Kamčat- savo žmones kairtėadalai iš1 
ką ir visą šiaurvakarių Si- meta šunims, šeimyniškam 
biro plotą tūliems Amerikos gyvenime pas kamčadalus 
kapitalistams, kad šie itai- yra poligamizmas', tai yra, 

1 syvų tenai kelius ir išnaudo- vyrai gyvena su visomis ruo
ni neprieinamus tų kraštų terimis, ir‘Vaikai p&s juos 
gamtos turtus. Todįl nevis- nežino kas jų tėvas, 
nam bus Įdpmu žinot, kas ta - 
Kamčatka yra.

Kamčatkos pusAsalis ir vi- je. o jvro pn>wi3 yra uiues- sas Sibiro plotas tarp jos ir nis kaip, 100,000 keturkani- 
šiaurės Okeano turi daug piu mylių, gyventojų Kam- 
panašumo Alaskai (kuri pi i- *
ma tąipgi Rusijai prigulė
jo t. gąiima net pasakyti, 

” Kamčatka
j yra <K i seseri. Tik Alaska 

ra daugiau pasauliui žino- 
i ma, nes kuomet Amerika 
i nupirko ją nuo Rusijos, ii 
! tapo žingeidumo ir paskalų 
į apie aukso kasyklas šaltiniu, 
i kas patraukė prie*jos nenia- 
! ža darbininkų ir visokių ty- 
! -i neto jų.

Kamčatka ir jos apielin-į __ _____
,ės yra didelė ir drėgna ly- šiandien suprantame, rupi- 
mma. kuri paprastai būna-llasj užgrabiniu gyvenimu, 

■’žšalusi, tik vasarą keliems. Sulvg krikščioniškų švenf 
nėnesiams atšįla, tapdama ;aščiw, žmogus tai tiktai 
ien purvynu ir klynipąnėiu (iu}jęė, kuriai leista yra ant 

: per aštuonis mene- įjo svieto vargti, kad po 
os plotai stovi užkloti ^inerf nužengus i amžiną 

i arpais randasi te- gyvenimą. Krikščionybės 
skelbėjai mums sako, jogei 
visos žmonių nelaimės paei
nančios nuo įievo. Vadinasi,

FILOZOFIJA
Dr. A. J. Karalius.

Musų geidimai, troški- Stoicizmas kovojo su 
mai, piktumai,- baimė, mei- šiais apsireiškimais; vėlyves 
lėe teisingumas, pavydas, nė filosofija juos užtarė ir 
sulyg Aristotelio, nėra nė dėlto rado sau užtarėjų... 
doros, nė blogos ypatybės: Mirė Sokrato, Platono ir 
žmogus už jas neatsako. Aristotelio dvasia; jos vietą 
Tiktai reikia vengti pervir- užėmė paviršutinis skepti-

Ar krikščionys gali būti 
demokratais?

Man juokinga atrodo, 
kuuiųet lietuviai klerikalai 
vadina save krikščionimis- 
demokratais. Man rodosi, 
kad čionais jungiama Į krū
vą dvi didelės priešginybės.

Krikščionybė, kaip mes ją * •___1 • —

užėmė paviršutinis skepti
cizmas iš vienos pusės, ir ep- 
skurizmas iš kitos. Dabar 
susipažinkime su jų filosofi
ja. —

Skeptikai.
Svarbiausi jų mokytojai 

buvo Pvrko ir Timonas. 
Skeptikai skelbė, kad dory
bė ir laimė reiškia tą pati. 
Kad būti laimingu, jie sakė, 
reikia suprasti trĮs dalykai: 
(1) kuomi yra daiktai sa- 
vąimi, (2) žmogaus santi- 
kiai su jais ir (3) tų santi- 
kių išdavas.

Visi daiktai netikri, nes 
negalima tikėti nė musų 
jausmamsy Apie viską gailiai paprotis, kurį laikas is- J .

dirba. Tiesos pamatai ne v- * - 1 ■ Pf?aK>n» ir 
pus kas vienam teisinga PnesinSai £alima pasakyti, gus, Kas vienam teisinga, if . bug j . . N
kitam gali būti neteisinga. . nieko'tikra nieko tei- 
»Ug tarpe

Aristotelis Kepia riti lai- ZS.k?k kaip riori’ 
minguoju viduriniu keliu, 
tiesos keliu, bet jis mums 
nepasako, kas yra tasai vi
lu rys, tas tiesos kelias. Jis, 
matomai, buvo - tiek suma
nus. kad nenorėjo nustatyti

Šeima (šeimyna) susideda 
iš vyro, moters ir vaikų, ir 
bendros jiems nuosavybės. 

: Vergas — tai brangiausia 
nuosavybė. Gamta leidžia 
žmogui valdyti arba būti 
valdomu — vergas yra ver
gu dėlto, kad kitokiu būti jis . -
netinka. Ponas yra prigim- gyvenime. Taip mokino 
ties skirtas būti ponu — ly . .. r"?":''
giai kaip Platonas ir kiti ;e Jle ne^aieJ° elgtis, taip, 
kad skelbė. Valstijai rupi pi- kmp mokino, nes reikėjo su- 
iečių gerovė, ir patįs pilie-.S1^urtl su tikruoju gyveni- - 

čiai turi būti gerais. Gyvu- Pu- . . . .. *
nai laikosi pulkuose, bet jie Tai toki buvo pirtnieji 
neturi valstijos— piliečiai skeptikai. Vėliaus pamaty- 
orivalo dirbti visų naudai ir ?im, kad jie turi pasekėjų, 
pašvęsti dali savo asmeninės tik gudresnių ir daug išmin- 
laimės. Aristotelis priešin- tingesniu.
■gas visokioms reformoms: (Toliaus bus) •
’ - ' f •

na smagumą, negu Platonas 
ariją Sokratas. Smagumas 
•uevisada yra laimė, jis jfiri- 
pažista, yra ir žalingų sma
gumų. Vienok jis nesutinka 
su tais, kurie smerkia viso
kį smagumą. Jis liepia jieš- 
kot smagumų, patogumų, 
bet kitų neĮžeisfi. Geriau ką 
nors visų gerovei neveikti, 
"geriau gyventi metus gar
bingai, negu daug me’tų be 
garbės.’’

Kas yra dorybė? Tai da
rymas gero sužiniai, noriai.

„ i^^uancios nuo ųjevo. Vaainasi, 
važiuot į Kamčatką galima karės, ligos, badas — vis nelaužomų taisyklių,
ien tik arkliais, ir kėliau- dievo duot?. Taip pat carai, Į "

i laiema tenai graliai, visoki despotai jr 
prūdeliuose ir

inkams prisieina tenai
jraidžioti paausiuose u turčiai yra dieVG ir da 
lampoti purvyne, • pakol kad vąldyti ir
airiai nepa\eitia jos pav n- išnaudoti žmones.
•įaus į ledą.

žiemos laiku keliauti po / 
vamčatką kur k;s lengviau. ■ 
monės įsikinkę j rogutes &U

Demokratija
žmonių valdžią. Demokrati- 

................... i-, . - . ’ a stato žmonių valia virš.niones ĮSihnkę . rogutes;^- Kadanįj
I arba febatą suny per- ;roksta paga.inJj gy.

venimą, tai jie kovoja su vi
sais blogumais, kurie kenkia) 
pasiekimui tos gerovės. Jei
gu juos spaudžia caro jun
gas,, jie stengiasi nuversti-tą

Vasarą, kuomet nutirps- jiingą. Jeigu juos išnaudoja 
a ledas ir patvinsta Kam- kapitalizmai, jie jieško bu- 
•atkos balos, tenai privista dų prašalinimui ir kapita’.iz- 
ab'ri erių g musių ir uodų, mo. Jeigu žmonių tarpe pra

ktine labaj^fcankina gyven- deda skusti biaurios ligos, 
ojus.- ir žnfonėf' ].
uonfet keliasi pajurin, pa- cinos mokslo kovoja su to- 
;ol vėl oras ne atšąla.

■- • »
Prastas Kamcatkoj kli

matas (oras), bet valgis dar 
rūstesnis, žuvies sriuba ir 

dnio kremzlės, tai geriausis 
enai maistas, koki tik gali- dievo valios, tad kovoti su

teisinga.
Viskas abejotina. "Mes 

nieko tikrai nežinome.” ”Aš 
nieko netvirtinu, aš net ne
tvirtinu, kad nieko netvirti
nu.”

Pasitik viską, kas ateina 
ir apie nieką nesirūpink. 
Viskas tik tuštybė; neturėk 
nuomonės. Nėra skirtumo 
tarp blogo ir gero, tarp li
gos ir sveikatos. Gyvybė ne
turi daug vertybės, nes mir
tis užbaigia visus rūpesčius 
ir ramybė suteikia, ko nėra 
gyvenime. Taip mokino 
skeptikai. Vienok praktiko-

w • a^zv*jl*w***M X CA VA 111V111O •
znsonėą paprastai tad žmonės su pagelba medi- kokios valdžios priežiūroj 

nrin < ir>A= su to- esmi,' tokią valdžią i r.palai
mįs ligomis, kol jas prašali- kvk. Draugijoj turi būti luo- 
na. * . _

Kadangi ' carizmas, kapi
talizmas ir ligos, sulyg krik
ščionių mokslo, parina iš 
dievo valios, tad kovoti su 

na gauti. Daugiausia žmo- tuo visu piktu — reiškia ko- 
’ė- minta elnio mėsa, o jei- voti su dievo valia arba su 
u jie kelia kokias puotas, pačiu dievu.

. Ir taip, jeigu musų kleri-j 
kalai yra krikščionys ir el
giasi 
raštu nurodymus, tai jie yra 
didžiausi demokratijos prie- 
-1. Jeigu gi jie yra demo-

s- šokių prietarų, visokių ne

* - «/ 

[ csmi," tokią valdžią i r palai-
1 1 T-* • • . - - - -

mai : žemdirbiai, mechani
kai, kareiviai, turčiai, kuni
gai, teisėjai; visi skirtingi, 
visi dirba savo darbą, kas 
kam tikės. Jis nepripažįsta 
nuosavybės bendrumo; mat, 
jei nebus privatinės nuosa
vybės, tai niekas nuosavy- 
bėš nepaisys^ nes niekas

Naujas Latvijos nuli; 
įstatytas.

?i negimusius elniukus val-
’o. Vietoj daržovių jie val-
’o sanjanaą kurias išima iš
’nio vidurių (elniai šama
-om mminas).

Butelių ir restoranų nėra. šai. ~ .__ „„„
odei keli-uninkai, kurie ke- kratai, tai jie yra priešai vi- 
’auja no Kamčatką. papras- šokiu prietarų, visokių ne
ri; vežasi su savim šaldytų laimių, žodžiu sakant viso- 
uku ių iš I 
os. Reikalui priėjus, Į 
uos Į verdantį vandeni ir lios. ' . ,
•.tšildę valga.

%

Kamčatkos

io ir Tlpie pusę tiek pločio.
\ors Kamčatka guli maž- kratiška.
’ai’g ?nt vienos paralelės su
itkos"1 ir^ngl^ vo (,em°kratais ir nebus. Jų POSOKKATINĖ GADYNĖ
ra didžiausis skirtumas, 'isas t rustas sutvarkytas ne .

i Nes kuomet
<-ius plauja šiltos jūrių sro 
ės, tai Kamčatką apjuosia 

•siaurės Okeanas.
Kamčatkos

Latvijos atstovas J. Kal- 
nin New Yorke gavo nuo sa
vo valdžios pranešimą apie 
naują Įstatymą, kuris paro
do, ką Latvijon galima iš 
užsienio Įvežti, o ko nevalia.

Prie uždraustu dalykų 
i-. _ii- « >• *• - ■

ute iiicRdj i ne uždraustų dalykų 
- £ ----- • taip nesi rupi ra visų turtais, priguli: alkoholinisfi gėri-

i yra krikščionys ir ei- kaip kad savo turtu. Jis pa- mai, papuošalai, kaip antai 
i pagal krikščioniškų taria skelbti žmoniškumo skrybėlės, plunksnos ir dirb- 

principus—kad dėl turtų ’tinos gėlės, brangus akme- 
nebutų daroma blogybių. nĮs. auksiniai ir sidabriniai 
"Lai reikalavimai bus lygus, daiktai, cigarai, lošiamos 
o ne nuosavybė.” Žingeidu kortos, porcelianas, krišpo- 
mums butų sužinoti, kaip las, šlipuoti stiklo indai, sal- ĮH H w > -- į reikalavimai gali būti lygus, daines, tų tarpe ii’ čekolada,

iš kapotos elnio mė- kių blogumų. Bet jeigu taip, Į kuomet turtai nevienodai perfuma, tualetinis muilas, 
kalui priėjus, Įmeta rai jie yra priešai dievo va- padalyti. Įvairus kvepalai, Įvairus
erdantĮ vandeni ir lios. ' Aristotelis ir apie politiką konservai (išskyrus tik pie-

Rodosi, aišku kai diena, dau8 kalba, bet mums visai ną. ir mėsą), gramofonai, 
plotas turi kad kas vra demokratiška, nesrarbu k« .ns šiuo klausi- patentuoti odos išdirbiniai, 

7.50 anglišku mvliu ii lai ne krikščioniška, o kas riji pasako. Jis užtaria tuo žaislai, rakandai ir karietos.- S - krikščioniška, tai ne (Jemo- iaiku buvusias valdžios for- {vežti is užsienio tų daiktų
.-• i nias, nes kitokių jis nezmo- visai negalima.

_ ’ i ‘jd- Už guminius daiktus, lai-
I>et musų k.enkalai nebu- . kuodžius, odos • išdirbinius

(išskyras avalinę), muzikos 
Su Aristoteliu užsibaigia instrumentus ir tokius daik*. 

t Ynglijos pakra- pagal demokratiška tvarka Sokrato periodas. Jo moki- tus, kaip pipirai, cinamonas, 
, Šitos biriu sro- ir širdvje jie yra didžiausi ™?i savaip dalykus pradėjo įvezant reikia mokėti 15% 

demokratijos priešai. Demb- aiškinti. Atsirado sensacio- muuo. 
L i-.iu.’c- tiktai nahzmas’matenahzmas. So- Uz ūkio masinas, mėsą.. i.; , . Jie 'adinasi tiktai ,.rat0 mokjnys knygas_

-------- gyventojai tam, kad pntnaukus pne sa vvzdžiui, nepripažino dūšios šas, angli. vilnas, dažus ir 
ra ktunčadalai. Gyvendami vęs nesusipratusius darbi- nemarumo, nė Dievo. odas mokama 2 nuošimčiu
kfo.se sąlygose. J’e_ v™ ninkus. Darbininkų akyse^ Tuo laiku Graikija prara-muito.
'’-r ' ,1.el jie skelbiasi demokratais,

do savo nepriklausomybe.
sivilkę ir žiemos laiku gyve ? praktikoje Jie visur su 

i na daugiausia urvuose arba demokratija veda aštrią ko- 
adarytose iš sniego budo- vą.

, Laikas butų lietuviams
- (darbininkams praregėti ir 

---- is jų kunigas ai (nutraukti nuo ju veidų tą 
tarpininku tarpe * T

L

UŽKLUPO HARTKORDO 
SALIUNIN INKUS.

Aną subatos vakarą 
| liesa, stengiaus: per metų visai netikėtai federalės 

i r.eilę, vardan gyvenimo, tek va’džios agentai užklupo 
kunigams linksmos vra me- kiau minias protauti, vieny- Hartforde saliur.ininkus i’- 

%---- Jiems pasisekė tis ir atsiimti nuo išnaudo- rado daug degtinės p?<
apiplėšt darbininkus, jie tu- tojų žemę ir vislab žemėj ir juos. Kratos buve daromos | 

o-mran« ~plnn .TU links- žemės; panaikinti žmo- beveik ištisą naktį ir areš-
v ”Linksmin- gaus skriaudimą žmogumi, luotą apie 20 saliūnininkų. lių: jis valcįo piktąsias ii*g6*

> , i. ,vel į tragediją .veikti pradėjęs,
prasytus! į dirotuvę, vėl būt nieko ypatingo nenuveikiau ’- ' - » v J-'*-* v A • * 11 

Tiesa, stengiaus:
agentai

tų šventės.

ri gražaus pelno. Jie links- ant žemės; 
mai gali gied.,

i).
se. Jų tikėjimas-yra taip va-1 - -
dinamas šamanizmas: vy
riausia
manas vra laipumu'“ v-'
gyvųjų ir mirusiųjų pašau- t Q

’’ . Norwoodo Žilvitis.

_____ . Miltai, ryžiai, cukrus, gal- 
Ateniečiai atsidavė smagu- vijai, arkliai, bulvės ir lai
davimams, paleistuvybei. vai Įleidžiama be jokio mui- 
Virėjai užėmė lygias vietas to. - 4
su filosofais, sugulovės vai- Pertekliaus daiktai esą 
dė vyrų protus. Atėnuose uždrausta Įvežti dėlto, kad 
apsigyveno tironas Demet- žmonės neleistų, pinigų to
rius, kurĮ žmonės garbino kiems dalykams, be kurių 
ir kuriam altorius statė, galima apsieiti. Pinigai da- 
Vynas užėmė'pirmutinę vie- bar reikalingi neišvengia- 
tą. miems dalykams.



PARDAVIMAI

VISOKIOS ŽINIOS N. Y.

Pir- 
o da- 
Malo- 
(52)

“KELEIVIS”
“uiil!uiuŽS!??sži*0!’,v 

a pmnumbratos kaina
U*““ .......................... 82.00

t®M4aj ir Uzrubežiuoae: 
Metams ......................... $3.00
Pusei metų ......................  31.50
Su visokiais, reikalais atsikrei- 

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

“KELEIVIS”
ŽS5 Broadway, So. Boslua. Maso.

DEPORTUOJA 23 KOMU
NISTUS.

Martęhsas'taip pat išakyta 
ištremt.

Šį ketvergą iš New Yorko 
bus išgabenta Rusijon 23 
komunistai, nors išviso jų 
yra da 591 laikoma ištrėmi
mui.

Deportuojama nedidelis 
komunistų būrelis dėlto, 
kad da nežinia tikrai,’ kaip 
pasiseks juos i Rusiją pris
tatyti. Mat, pasaulio valdo
nai taip tą Rusiją aptvėrė, 
kad ir pątiems sunku prie 
jos dasigauti. Sakoma, kad 
deportuojami visi esą rusai 
ir norį kuogreičiausia savo 
tėvynėn sugrįžti.

Didesnė jų dalis yra Ame
rikos komunistu partijos 
nžtriai, nors kai kurie nepri
klauso jokioms organizaci
joms, kurias valdžia skaito 

• nelegalėmis.
Visus juos gabena Rygon, 

o iš tenai bandys geležinke
liu pristatyti į sovietų Rusi
ją. Reikalinga tuo tikslu su
tartis su Latvijos valdžia 
jau padaryta.

Sakoma, kad šituos nuve- 
žus, vėl bus siunčiama apie 
tiek pat. Ir taip kas dvi są- 
vaiti busią gabenama po 20- 
25 komunistus patol, pakol 
bus deportuoti visi. 'Tai to
kia Darbo Departamento 
sekretoriaus VVilsono takti
ka. Jisai nenori daug komu
nistų ant syk siųsti, kad ne
būtų daug triukšmo. Jis bu
vęs priešingas ir pirmutinei 
"sovietų arkai”, ant kurios 
buvo išgabenta ant syk 240 
komunistų ir anarchistų, 
.bet tai buvęs Justicijos De
partamento sumanymas.

Darbo Departamento se
kretorius Wilsonas Įsakė 
dabar deportuoti ir soviętų 
valdžios atstovą Martensą, 
pasiremdamas tuo. kad jo 
atstovaujamoji valdžia nori 
"nuversti Suvienytas Vals
tijas,” bet kadangi Marteli* 
sas nei žodžiu, nei raštu nie
kur nėra prieš šios šalies 
valdžią agitavęs ir neprigu
li net prie komunistų parti
jos, tai jo deportavimo klau-1 

. simą norima įnešti į teismą,1 

. kad4uo budu užvilkus ji pa
kol persimainys šios šalies 
valdžia.

I

Pajieškau pusbrolio Jono L- 
valkų rėdybos, šakių apskr., Dobra- 
valio vaisė., Braziūkų kaimo. Malonė
site atsišaukti arba žinantieji praneš
ti. Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.

Petrė Žemaitukė- Cnerapovskienė 
Box 233, Adamson, Okla.

Į? LEKTRlšKAS šild.vtojas yra 
parankus ir ekonomiškas jei

gu jis tinkamai vartojimas.
žemenės kainos dėl šildymo 

kurie padėti ant ‘šildymo Ratų. 
Klauskit musų apie tai—mes gi 
Jums paaiškinsime be privalu
mų. Mums bus užganėdinimu 
suteikt Jums informacijas ar 
Jus norėsite Elektriško šUdyto
jaus dabar ar vėliau. I

Korko miestas Airijoj be
veik visai sunaikintas. Ug
nies padaryti nuostoliai ap
skaitomi j $15,000,000 ir 
apie 100,000 darbininkų pa
liko be darbo. Miestą užde
gė Anglijos kariumenė.

NUŠOVĖ SENĄ'AIRIŲ 
KUNIGĄ. ‘

Dunmanvvay miestelyje 
pereitą sąvaitę Anglijos val
džios po Ii cm ana.s užmušė 
seną airių kunigą Margelį. 
Kunigas buvo išėjęs pasi
vaikščioti ir užėjo poliema- 
ną ginčyjanries su-vienu ai
riu. Kada kunigas užtarė 
už airį, polfc'W.r<a> išsitrau
kė revy vt- -i ir patiesė kuni
gą ant vietos.

*

APIE KASYKLAS DŪKS
TA SAMDYTI GALVAŽU

DŽIAI. '

Pajieškau Jono Dulskio, Suvalkų 
rėdybos, šakių apskr., Jankę vaisė., 
Zaveskių kaimo. Malonėsit atsišaukti 
arba žinantieji pranešt.

Petrė Žemaitukė- Cherapovskienė 
, Box 2Ž3. Adamson, Okla.

Pajieškau Ambraziejaus Lengvino, 
Kauno rėdybos. Mažeikių apskr., 
Viekšnių parapijos, Milių kaimo. Ma
lonėkit atsišaukti

Juozapas Savickas
157 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau sesers . posūnio Stepono 
Aukštikalnio, Kauno lėdybos,* Pasva
lio apskr., Vabalninku valse., Alek- 
sandravos kaimo. Jis gyveno Philla- 
delphijoj. Kas apie jį žino arba jis 
pats praneškit, o Jei nėra gyvo, tai 
vaikai malonėsit pranešti kogrei- 
•iausia. nes turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. (52)

Prancišką Balciunytė- Vesulienė 
1212 VVashington st., Norvood, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Kadzevi- 
jiaus ir šyogerio Vinco Mačiokd, 7 
metai kai palikau Mčntreal, Canada. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso^ 

Qap. Briton Box 64 (51)
Sy^ney Minės, N. S. Canada.

Pajieškau partnerio ■ bizni. Turiu 
oilijurdą ir saliųiną. Vienam persunku 
•ipsidirbt. Kuriem^ netoli,’ atsišaukite 
.'patiškai, o kuriems toli, per laiškus.

Jos Ambrose (51)
46 Market st, Rockville, Conn..

Pajieškau savo vyro Kazimiero Ra- 
nanausko. jis baisiai sumušė mane, 
>buvau 8 suvaitos ligor.butyje, a pats 
;5 lapkričio prasišalino. Jis smarkiai 
.šeria ir tingi dirbti; nemoka rašyt.

Pajieškau savo buvusios draugė; 
Kazirnieros -^Hmosiunieiiės (po tėvai 
Lapačinskiutės>. kuri prasisalino nu- 
manęs lo d spaliu, lil.M m„ pasiim 
dama 50 ool. ir 2 mergaites Megut 
Ji metų ir Aldonelę 10 metų. Tode 
kreipiuos, i visuomenę, kad man pra 
neštų, kur ji randasi. Taipgi pranešt 
visuomenei, kad nuc tokios ypato 
apsisaugotu, nes ji netinkama šeimv 
mskam gyvenime. Už pranešima api 
ią busiu labai dėkingas. (53)7

A. Taniosiunas
147 Seeond st.. Girardville, Pa.

As, Ona V eščiunienė. pajieškau sa 
vo dėdės Antano Tovenio, paeina i 
Žemaitijos. Pirmiau gyveno Chicago; 
Pamečiau jo ar.tiaša ir negaliu susi 
rašyti. Meldžiu atsišaukti arba ka 
apie jį žino pranešti šiuo adresu:

Tamošius Tovenis (52
Palaviniečių sodž, Pandėlio pašta; 
Rokiškio apskr.. Lithuania.

Pajieškau Jonės Estariulės, pirm 
gyveno Lavrence. Mass., o dabar ne 
<inau kur ji randasi. Paeina iš Mar 
inkonių kaimo, Varėnos valsčiau: 

Meldžiu atsišaukti arba kas žinot j 
pranešti šiuo adresu: (51)

Jeya Keselienė (Maikienė)
*27 Vilkes Barre st., Breslau 

Hvmouth, Pa.

Tcfilės .Ystrauskvtės, 
, pomiau g , veto Bratieboro. Turi® 
j svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti.

John Mevvskis (52)
238 Feltus st. So. Amboy, N. J,

Aš, Agota Ostek,- iš namų Rypke 
. vičiutė, pajieškau savo brolio Motie- 
' jaus ir Onos Rypkeviėiu, Suvalkų rd.,' 
Į Alvito parapijos, Kiršių kaimo. Mel- 
I ožiu atsišaukti ant adreso.

J. Ostek 
Nelson B. C. Cąnada.

Pajieškau Antano ir Juozo Rudze
vičių; vadinasi Riėei, Suvalkų gub , 
šakių apskr., Lukšių valsčiaus, Ožki
nių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji pranešti. Turiu reikalų iš 
Lietuvos.

Petrė Žemaitukė- Cherapovskienė 
3ox 233, Adamson. Okla.

Pajieškau •dėdžių Juozo ir Jono Za- 
arkų. Jonas gyveno Scrantone. o 
uozas Chicagoje. Meldžiu atsišaukti 
rba žinantieji pranešti. (52)
■elomija Mikalauskiutė- Šarkuviene

851 Hollins st., Baltimore, M d.

Pajieškau brolio Antano Miglino, 
.eiionų kaimo, Alytaus apskr., Vil
iaus gub. Prašau atsišaukei ar kas 
inote apie j: pranešti.

Marijona Migliniulė
1G<> Bolton sj, So. Boston, Mass. 

,i
Pajieškau brolio Antano Gudo, pa- 

Inančio iš Žarėnų parapijos, Tarvi- 
ų sodos. Rygoj buvo apsivedęs su 
esulaite iš Dusulių, Papilės apygar- 
os. Dabar jo poteris M^rta mirė ir 
akte Stepanija dideliam varge. Mel- 
žiu atsišaukti arba kas tokį žino 
ranešti. Yra ir daugiau svarbių rei

klų. t (2)
Aleksas Gudas

16 E. 113 pi., Chicago, III.

1

Aš, Domininkas Mužrfmas, pajieš- 
aų savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
uo manęs 21 d. spalių, šių mųfų, pa- 
ndama 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
čauno rėdybos. Telšių apskričio, Ha
lų miest, tamsių plaukų, žydrių akių 
r apie 4 ir piHę pėdų ūgio. Ji prasi- 
alino su Ignu Aleksiejų, kuris paei- 
a iš Kauno rėd, Aleksandravo aps, 
lokiškės parapijos, Pečių kaimo. Jis 
ra gyvanašlis, turi šviesesnius už jų 
Jaukus, žydrių akių.

Pajieškau savu moters Elzbietos 
Steponavičienės, kuri pasidavus Elz
bieta Valaitis. Ji pabėgo su Antanu 
<danevičium rugpjūčio mėnesy, 1919 
n. iš Northampton, Mass. Girdėjau, 
yvena Rochester, N. Y. Meldžiu atsi
sukti, nes aš pasidaviau į teismą dėl 

.persiskyrimo. Jeigu kas apie ją žino, 
meldžiu duot man žinia, už ką busiu 
labai dėkingas. . (53)

B. Steponavičius
383 Park st., Holyoke, Mass.

Pajieškau pusseserės Konstancijos 
šalavijukės po vyrui Matienės. 
iniaus gyveno Koxbury, Mass., 
bar nebežinau, kur ji randasi, 
nėkit* atsišaukti šiuo adresu.* 

Ona Rem^ikevičienė 
108 Havemeyer st., Brooklyn,

nori SUTVERI DRAUGYSTE 
SENIEMS ŽMONĖMS V.UUMJ 

"TĖVYNĖ LIETUVOS BROLIV.*
Aš pajieškau 12 vyrų, kurie butu 

visi lieuviai ir katalikai (kitos tau
tos nepriimamj, ne jaunesni kaip 45 
metų, nevedę, kad ir našliai be šei
mynos ir kad turėtų nemažiau kaip 
500 dol. pinigais. .Mano nuomonė yra, 
12 vyrų susidėjus nusipirkti farmą ir 
ten gyventi lig smerčio. Platesnes ži
nias suteiksiu per laiškų. (51 > 

JONAS ENDRULIS
Box 219, Camp 2, Odanah, Wis.

Pajieškau pusbrolio Jono Sidarevi- 
■io, pusseserės Julijonos Siilerevičiu- 
lės ir švogerio Leono Bugailo, visi 
trįs paeina iš Šaulių apskr., Raudėnų 
valsčiaus. Meldžiu atsiliepti arba kas 
įpie juos žino man pranešti, už kų 
skalno tariu ačių.

Domininkas Sidaravičia 
šaulių apskr, Šaukėnų vaisė, 
taūnastis dvaras, Lithuania.

--------■ ■
Pajieškau Juozapo Abako, Bartlau- 

kės kaimo, Raudėnų vai. Aš paeinu iš 
Pastriuikės apielinkės. Taigi, brangus 
drauge, meldžiu atsiliepti arba kas 
apie jį žinot pranešei, nes * jam yra 
liūdnas laiškas iš Lietuvos. (511 

Stanley Pocius
985 VVashington st, Boston, Mass.

Spa-

Pajieškau draugo .Antnony Molloiri. 
lis buvo armijoj 1918 m. Compąny E. 
38th Infantry, Camp Green, N. Caro- 
lina. Meldž’u atsišaukti arba ji žinan
tis pranešti. (52)

P. Vaitkus
Camp D 3rd- Engineers, Schofield Ba- 
rraeks, Hawaiian I.

APSIVEDIMAL

PARSIDUODA PELNINGAS 
BIZNIS.

Groceris, candy ir fruit storas, dai
lioje vietoje, tirštai apgyventoj. ant 
kampo, prie tam dvi mokyklos, taipgi 
galima padaryti ir bučernę, nes vieta 
tinkama* tai yra viena iš geriausių 
progų įs.gyti gerą biznį su mažu ka
pitalu, «ies parsidu-sLi pigiai. Turi 
būt parduotas greitai, pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. Norinti 
pirkti kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku: (51)
J. P. 47 Easton are.. Waterbury Caan 
-------------------------------- - ---------------a____

PARSIDUODA FARMA. ‘
Parsiduoda 120 akrų farma. Savi

ninkas išvažiuoja į Californiją, todėl 
parduoda pigiai. 50 akrų dirbamos 
žemės, ,o kita visa ganyklos ir miš
kas. 8 melžiamos karves, 1 veršis, 2 
arkliai. 120 vištų, 2 kiaulės, visi ja
vai,® šienas, įrankiai, vežimai, karie
tos, sodnas, puiki 7 ruimų stuba, 2 
Uarnės, 7 kitoki bildingai gerame sto- 

tik 3 mylios nuo miestelio, karų 
linijos, netoli mokykla, bažnyčia, 
krautuvės. Kaina už viską tik $4500. 
(nešt $3000. Likusius ant lengvo'iš
mokėjimo. Rašykit tik angliškai. (51)

Nathan Weisler*s Farm Ageacy 
9 School st, Danielson, Conn.

ANT PARDAVIMO 
Mėsinyčia ir Groseraė. Benld, IH. 
Biznis eina gerai. Laikau per 11 me

tų. Lietuvių apgyventoj vietoj. Noriu 
parduot greitai, nes einu j kitą miestą

GELEŽIES DARBAI VIE
PTOMS GERĖJA.

Atpiginus geleži, kai kur 
geležies fabrikai jau pradė
jo gauti užsakymų ir ketina 
dirbti pilną laiką. Taip ve, 
Youngstovne šią sąvaitę 
ketino jau atsidaryti kelios 
blėtos dirbtuvės. U. S. Steel 
korporacijos fabrikuose te
nai dii»ba 90 nuošimčių dar
bininkų. Bet kitos juda tik 
tris dienas Į sąvaitę.

Wheeling, W. Va., plieno 
dirbtuvės šią sąvaitę išlipi
no lapelius paaiškindamos, 
kad nežiūrint kainų nupigi
namo, naujų užsakymų ne 
gauna ir priverstos darbą 
sumažint ant pusės. •

Pottsvillėj, Pa., Eastern 
Steel kompanijos geležies 
fabrikas užsidarė pereitą 
subatą jieaprubežiuotam 
laikui. Apie 1,000 darbinin
kų neteko darbo.

« v

Kad West Virginijoj ąpie 
kasyklas dūksta kompanijų 
samdyti galvažudžiai, kurie 
šaudo ir terorizuoja strei
kuojančius darbininkus, tai 
gubernatorius Cornwell ži
no labai gerai; pasakė ang
liakasių unijos sekretorius 
Green, atremdamas guber
natoriaus užmetimą, buk j 
darbininkai skleidžią "mela
gingą propagandą’’ apie da
lykų stovi West Virginijoj. 
Mat angliakasių unija buvo Į 
paskelbus pranešimą, kad 
Mingo paviete toj valstijoj 
kasyklų savininkai užlaiko 
privatines armijas mušeikų, 
apie ką gerai žinąs ir guber
natorius* Taigi gubernato
rius pradėjo gintis, kad jis 
nieko apie tai nežinąs. Dar
bininkai, girdi, meluoją. Aš, 
girdi, atsidėjęs tyrinėjau, ir 
pasirodė, kad tokių armijų 

itenai visai nesą., Tai esąs 
i grynas da rbininkų' melas, 
j Bet unijos sekretorius at
gręžia, kad gubernatorius 
pats meluoja. Prieš ji asme
niškai buvę nuvesta daug 
nukentėjusių nuo tų mušei
kų žmonių, ir jis gerai žinąs, I 
kad kasyklų kompani5os 
West Virginijoj. užlaiko 
šimtus ginkluotų mušeikų.

Nusinešė visą seifą.
Toledo, Ohio. — šeši gin

kluoti plėšikai šį panedėli 
čia užpuolė American Exp- 
reso kompanijos ofisą ir ap
galėję 10 sargų nusivežė vi
są kompanijos seifą, kuria
me buvo apie $16,000 gata
vais pinigais ir bonais. Už
puolimas jvyko pačiam vi
durdienyje ir visai netoli 
nuo policijos nuova'dos.

’2 metų, trumparegis, Vilniaus gub, 
Užugaščio miestelio. Jis yra ant 6 
mėnesių pasitaisymo nuteistas. Kur 
jis pasirodys apsisaugokite, taipgi 
malonėkite man pranešti. (51)

Levusė Ramanauskienė
3 Middle st., Lav.-rence, Mass.

Pajieškau Z. Pranio. Turiu lab:- 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukt 
ir kas jį žinote pranešti. (52)

•John Rokus,
1515 So. 49th jure. Cicero, III.

Pajieškau savo tėvo Antano Matu
’ionio, apie 25 metai kai Amerikoje 
Paperiu kaimo. Metelių parapijoj 
Suvalkų rėdybos. Turiu labai svarb: 
re’kala. Meldžiu atsišaukti arba ka 
apie jį žino pranešti šiuo adresu: (52 

Danazas Matulionis
1516 W. Monroe ^t, Springfield, U

Pajieškau Kazinrero Mižinsko. Vii 
niaus rėdybos. Lvdos apskričio, Krok 
šlių kaimo. Turiu prie jo la ba> svar
bų reikalų. 8 metei tam atgal jisa 
gyveno Trent- n. N. J., o dabar neži 
imu kur randasi. Meldžiu atsišaukt 
arba kas apie ji žinot pranešt siu 
adresų: (51)

Jonas Pigajra
331 River st, Paterson, N. J.

Čionai jų paveikslai. Kas "pirmas 
pie tokią porelę praneš, tam skiriu 
25 dovanų.
Mieloji Kleofata, sugrižk pas ma- 

:e. aš už viską dovanoju. O jeigu jau 
aĄ> nenori -su marim gyventi, tai 
įors divorsą paimtume. Jei nemislini 
rrįžti, nors laiška parašyk. (54) 

D. Mažrimas
31 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

s

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

»

Giesmės ir Liaudies Dainos dėl ilgų žiemos vakarų
10 Inch—$1.00

f SVEIKA MARIJA „ . f ANT TĖVELIO DVARO
E-:J8I2 AVE maria E-o90-> į NįSIGRAui)iNK MERGUŽĖLE

žmones kurie- pradeda įsigvt Columbia Rekordus ta<i juos .visados perka, dėlto kad 
Columbia Rekordai grajinant ant Columbia Grafonclų neviėn tik išduoda geriausią ir* 
labiausia panašia muzikos reprodukciją, bc-t kartu jus surandat pagamintą tokią mu
ziką kokios jus pageidavote. Ant pirmojo rekordo pažymėto viršuje, jus rasite tą 
smagumą išgirst ”Ave Maria." iabai pageidaujamą dėl daljartinio sezono, lietuviš
kai įgiedotą per Mariją Karužiute ir lotyniškai per O. Roller. Ant antro rekordo 
yra kaikuiios iš geriausių Lietuviškų liaudies dainų, kurios yra dainuojamos rate- 

_ liuose laike ilgų, tamsių Lietuvoje žiemos vakaru. Populiariško Lietuvių Šimkaus
Mišraus Choro tos liaudies dainos yra maloniai įdainuotos.

N

( šienapjūtė. 
E-3621 J Amionik;

ir Orkestras šokiai dėl linksmų sueigų

Pajieškojimai
i / 1

. _ . Polka Mazurka.
Armonikų duetas.

(Kur upelis teka. Polka.
E-331S

ANGLAI SUN AIKINO 
KORKO MIESTĄ;

Amerikos konsulis prane
ša iš Queehstowno, kad

Paj'eškau brolio Mykolo Miliuko; 
metu atgal jisai gyveno Salt Lake. 

City. Utah. Jisai pats, ar žinanti jį. 
malonėkit skubiai atsišaukti. Yra 
svarbus reikalas.

Jo sesuo Anelė Bsčiurienč
382 Pearson avė Ferndalef 

Detroit, Mich.

3

Aš, Antanas Barzdenis. pajieškau 
Tarno I-aučiaus. Jisai paeina iš Kau
ni gub., Panevėžio apskr.. Palavinęs 
parapijos. Terpekių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jj žinot pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

A. Barzdenis/
173 Boulevard av, Dickson City, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikybos, nuo 25 iki 36 m. 
Aš esu 44 metų, turiu turto apie $40,- 
600.00. Su pirmu laišku meldžiu pri- s . - . . - . ------ ----- - - ---- -»
siųst paveikslą. Kiekvienai duosiu at-| *. .“toki užsiėmimų. Norintieji pirkt 
sakymą ir paveikslą sugrąžinsiu. “ ' 'x

T. Petronis (50)
3206 S. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
mylinčios dorą šeimynišką gyvenimą, 
uuo 18* iki 25 metų amžiaus.’Geistina, 
kad butų pamokinta anglų kalboj. 
Merginos, kurios mislina apsivesti, 
malonėkit atsiliepti laišku, prisiun
čiant savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai ir paveikslą grąžinsiu 
ant pareikalavimo. J. B. (52) 

1639 W. North avė, Chicago, III.
*' ■■■;; " ■ ................... » <1 1 1—>
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlėš be vaikų, nuo 25 iki JO 
metų senumo. Platesnes žinias su
teiksiu laiškais. (52)

A. Vaitas
1»8 Charles st, Providence, R. L

Pajieškau sbsipažinimui Amerikoj 
gimusios lietuvaitės, kuri’ norėtų gy
venti San Francisco, dlifornijoj, 
kur nėra žiemos ir turėti gerą vaiki
ną. Atsišaukit prisiųsdamos savo 
paveikslą. Galit rašyt angliškai. Vy
rai nerašykit (52)

M. Cziapas
622 Kerney st, San F rancisco, Cal.

atsišaukit šiuo adresu* "(oi)
Joe Mecaskey

B<>x 235, Benld, 111.

PARSIDL ODA puikus namai ant 
keturių familijų. Neša raudos $116 
ant mėnesio. Vertės $8,500. Inešt 
$2,000.

A. J. Bryans
1 Nazang st, Roxbury, Mass.

PARSIDUODA 6 lotai Jamaica, 
arti elevaterio ir prie gatvekario li
nijos, 10 centų atvažiuoti į New Yor- 
kų. Lotų didumas 13 pėdų pločio ir 
80 pėdų ilgio. Parsiduoda gana pi
giai, nes savininkas išvažiuoja į Lig- 

kitina *1000’ 561 Parduosiu 
uz $700. Įmokėt reikia tik $300, o li
rų sius po $10 ant menesio. Rašvkite 
arba ypatiškai kreipkitės pas: (ši) 

Juozas Ambraziejus
Į6g Grąnd st, Brooklyn, N. Y. 

TeLjGreenpomt 4548. •

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikybos, Aš esu 30 metų 
amžiaus vaikinas, turiu bankoj 3000 
dolerių. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą. Vyrus merginų var- 
<lais meldžiu nerašinėti.

J- F. Graso
Gen. Dėl. N. S. Pittsburgb, Pa.

Pajieškau apsivedimui ' merginos 
nuo 18 iki 25 metų. Aš esu vaikinas 
25 metų. Su pirmu Jaišku meldžiu 
prisiųsti paveikslų, o platesnes ži
nias suteiksiu laiškais. .

M. J. Pauska
21 Star st, Ansonia, Conn.

Jieškau apsivedimui merginos arba 
doros našlės, laisvų pažiūrų, nuo 25 
iki 30 metų amžiaus, mylinčios gy
venti ant formos. Meldžiu atsišaukti 
prisiunčiant savo paveikslą. Aš esu 
35 metų vaikinas. Atsakymų duosiu 
kiekvienai, atsišaukit šiuo adresu:

J. A. Poška
P. O. Konsted, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
uuo 18 iki 21 metų, be skirtumo tau
tos ir tikybos. Aš esu vaikinas 24 m., 
linksmaus .bude ir vidutinio ūgio. 
Merginos, mylinčios gražų šeimyniš
ką gyvenimą, malonėkit kreiptis laiš
ku, prisiųsdamos savo paveikslą, ku
rį ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

J. Milier (52)
P. X). Box 196, Mexico, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės kaip 23 m. 
ir nesenesnės 30 metų. Aš esu 35 m. 
vaikinas, mainerys, gerai uždirbu, 
gaunu po 150 dolerių kas dvi sąvaitę. 
Nenoriu merginos arba našlės tur
tingos, bet protingos, nepaisau, kad 
butų ir su vaiku. Meldžiu atsišaukti 
prisiunčiant paveikslą. (53)

Paul Katrunas
Box 40, AVoltpit, Ky.

TIK VYRAMS’
Turime Įabai gražių iš Franci-joa 

moteriškų artistiškų paveikslų. Pri- 
siųskite 2 doleriu, o aplaikysit 8 (to
kius paveikslus. /s->i

n c- lebednikas '
s- Rutland, Masą.

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienė, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurios 
dar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakyki*. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

» F. J. STROPUS
30 Broadway, .So. Boston. Mana.
Agentams duodame gerą nuošimti.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA ^MERGINA PRIE 

NAMU-
• Tik trys ypatos, du dideli ir viena i 
metų mergaitė. Mokestis $35 iki $40 
mėnesyje, valgis ir kambarys. Malo
nėkit atsišaukti. (1 j

Alex Rinkus
x lg Spring st, Union City, Conn.

NUO $50 IKI $100 J SANVAITE,
Žednas vienas gali užsidirbtu Paty

rimo nei mokslo nereikia. Kreipkis 
prie mus, o pastosi biz.nierium. (551 

STRIUPAS CO.
90-92 Ferry st, Nev.ark, N. J.

LAIKRODŽIU TAISYTOJAS.
Greitas patarnavimas. Geras dar- 

Gerai tam reikalui įtaisyt* ša- 
(52) 

H. A. LONG
Populianškas auksprius 

School st, priešais- City Hali, 
Bostone.

bas. 
pa.

40

, NEMĖTYKlt PINIGŲ 
DYĘAI!

Aš esu geras šiaučius iš Lietuvos ir 
galiu pataisyti jums čeverykus pigiai 
ir gerai. Tndel, panešiotus čeverykus 
nemeskite laukan, bet atneškite man 
pataisyti, o užtikrinu, kad jūsų čeva- 
rykai bus geresni už naujus ir pigiai 

-apsieis. (gj i
JONAS ŽUIJS

15 Harrison st., kampas Sekasi rt_ 
Cambridge. Mana

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų- Aš esu 30 metų 
vaikinas, laisvų pažiūrų. Katra mylė
tų apsivesti, meldžiu atsišaukti, pri
siunčiant savo paveikslų. Atsakymą 
duosit/ kiekviena* ir-paveikslą sugrą
žinsiu. (55)

J. F. l^wet
Box 27> Clearcreek, Utah.!•

Polka nuo Rudos.
Amjpnikų solo, v 

Mažrusiška polka.

| Onutė. Polka. Militariška orkestrą. 
E-2654 į jgfgjgkimas meilės. Valcas.

Paprašyk j ūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptauliško Instrumentaiių Rekordu
Bile vienas Columbia Rekordų pardavčjis S®*- Valst. ar Kanadoje mielai sutiks 
pagrajinti jums bile vieną tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums

Pajieškau apsivedimui merginos 
rba našlės, kuri galėtų prisidėt prie 

steigimo kokios nofs krautuvės. Aš 
esu vaikinas 36 metų, laisvų pažiūrų. 
Gyvent sutikčiau ten, kur aplinkybės 
butų tinkamos. (52)

M. J. Alens
14 Hawthornc avė., Detroit, Mich.

Columbia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonola 

Kaina. $32J>0 
iki $2100

Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis 
butų ant kiekvieno Rekordo. 

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos 
Aš esu 26 metų, didelio ūgio, turiu { 
kapitalo. Norėčiau, kad mergina ne- 
butų už mane daug senesnė. Musų' AtDIflfO 
mieste yra tik kelios merginos, o vai-1 r B
kir.ų apie 500, tokių budu esu pri-1 
verstas pajieškoti sau merginos iš 
kitur. J. C. (51)

P. O. Box 197, Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 ik: 27 metų am
žiaus. Platesnių žinių suteiksiu laiš
kais. Malonėkit rašyti šiuo adresu- 

J. B.
- 36 Cabden st.,

(51)
Roxbury, Mass.

KIŠENINIAI PEILIUKAI.
Turime labai dailių kišeninių pei

liukų, su dviem moteriškais pareA-g. 
lais ant kotelių. Pasiuskit 3 dolerius, 
o apturėsit peiliukų. Kam nepatiks, 
s^rąžinsime pinigus. « (1)

F. Kozmus
S. S. Rutland, Mass.

Kada viskas atpinga, tai ir aš at
piginsiu medų. Seniau pardaviau po 
SI.85 5 svarų viedriulcą, dabar ati
duosiu po 81.60. Imant ant kąrio NO 
tokių viedriukų, atiduosiu po $1^0. 
Dabar yra tikrai ėysto\ HetaviOtU 
fermų medaus, tik ką išleisto iš ka
rių. labai skanus. Siųskit moaeg or- 

.,kq
119 Hastungton sČ, Bart, Midų
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Želigovskis ir jo užtarėjai. ]
Musų priešai ir 

kai” ir. visi tie, kurie sugal
vojo ię palaimino Želigovski 
j plėšrią avantiūrą, dabar 
nežino kaip beišeit iš tos pa
dėties, į kurią jie pateko.

”priete- mes eisime
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savo keliais. — 
keliais kovos už savo šven
tas teises, už savo tautos 
iaisyę ir nepriklausomybę, 
ir greit jau tas laikas, kada 
visos tos .suktybės ir veid
mainiavimai prives juos 

didžiųjų valstybių laikraš- prie galutino jų ir jų jjoliti-
• čiai giedojo Lietuvai amžiną kos žlugimo.

atilsį, o diplomatai iš džiaug ■ 
smo trynė rankas, kad pa-; 
galios pasiseks užgniaužti; 
šalis, kuri jiems nedavė ra
mybės su savo "keistomis” 
reformomis. Bet nabagai 
apsiriko. Mes nežaidžiam ir 
nedarom avantiūrų, kaip jie 
yra pratę daryti. Mes gina- lia žmonės, 
me savo šventus i' 
Šiandien musų liaudis, musų 
ūkininkas parodė tiek savy 
pajėgos, kad ponai Želigov- 
skininkai nebežino kaip be- 
siversti. Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisija įgido 
reikalinga ir galima prasyti 
Lietuvos valdžios nebepulti 
"vargšo” Želigovskio, nemė
tyti atsišaukimų ir apskri
tai netrukdyti pono genero
lo darbų. Suprantama, kad 
dvarininkams ir ponui Želi
govskiui butų pravartu po 
tokių vargų pasilsėti. Bet ! 
kodėl negalima mėtyti Į jo 1 
kariumenę atsišaukimų ?

* Jei jie yra "Lietuvos pilie
čiai,”- "patriotai,” tai ką gali 
jiems reikšti "Kauno užsis
pyrėlių’ atsišaukimai? Taip, 
gerbiamieji, jus bijot, kad i 
Lenkų kareivį nepatektų 
tiesos žodis, i tą kareivi, ku
ris paėmė Vilnių, kuris lig 
šiol buvo Lietuvos ir Lenki
jos dvarininkų pajungtas ir 
vykdė jų grobuoniškus tiks
las. Susidūręs dal^ar su Lie
tuvos kareiviu ir ūkininką 
jis pamatė, kaip jam melavo 
dvarininkų valdžia apie lie
tuvius, pamatė, kad Lietu
voje dar galima gyventi, 
kad čia yra gerbiamos žmo- 

'gMis ir piliečio teisės, sten- 
giaJga^Danaikinti amžiais 
sdRcrefušids neteisybės, iš
dalinti dvarus ir sudaryti 
darbo žmonėms' pakenčiamą 
gyvenimą. Lenkų kareivis 
{atprato, kad dvarininkai at- 
v«dė ji i Lietuvą apginti sa- 
ve dvarus ir nuversti Lietu- 
Atas liaudies pastatytąją val- 
džią, ir pagal to padarė savo 
išvadas ir ištisi pulkai pa 
traukė namo į Varšuvą. Xu- 
sigandę Želigovskio rerrtė- 
iai, stengias ji gelbėti ir 
Tautų , Sąjungos Kontrolės 
Komisijos lupomis prašo jo 
pasigailėti. Kaip tai butų 
juokinga, jei nebūtų skau
du L. Siūlo gailėtis maišti- 
ninko, avantiurininko, to 
žmogaus, kuriam nėra jokių 
tarptautinių teisių, kuri net savo kalbos? Viena 
jie patįs pradžioje smerkė, kuri angliškai
— dabar prašo jo neliesti, drumfish’ <bugnžuvė), taip 
kad jis ramiai susitvarkęs smarkiai Ijugnuoja, I._2 
galėtų vėl lošti skerdėjo rolę kartais ant kranto galima 
ir įsmeigti peili Į musų tau- Ją girdėti.

"Žuvis turi ausis. Kam gi
tus ausis butų joms reikalin
gos, jeigu nebutu ko klausy
tis?” . ‘ -

Nesenai dar visi Europos

Pr. Ys—kas.
(trimitas”)-__ *______

Žuvų kalba.
Ar žuvis kalba ?
Šitokį klausimą dabar ke- 

kurie tyrinėja 
idealus, beždžionių kalbą.

Žodi "kalba” čia reikia su
prasti ne būtinai tokioj 
prasmėj, kaip žmogaus kal
ba; kuri susideda iš tam tik
rų žodžių, bet bi’e kokį "su
sinėsimo” būdą, sako Dr. 
Alexander ‘ Grabam Bell. 
Juk'mes kas diena sakome, 
jis rašo, jog mes kalbame 
per telefoną. Tečiaus tas 
baisa s, kun mes girdime per 
telefoną. nėra tiesioginis 
kalbėtojo balsas, o vien me
chaniška reprodukcija kal
bančiojo išsireiškimų.

Toliaus Dr. Bei! rašo:
"Ar pakišęs galvą po van

deniu bandei kada nors pa
imti vieną akmeni ir patak- 
sėti juo i kitą? Jeigu to ne- 
kuomet nebandei, tai prie* 
pirmos progos pabandyk, o 
pamatysi, koks bus Įšpudis. 
Aš sykį mėginau, ir man ro
dėsi, jog žmogus kalė viso
mis savox- .jėgomis prie pat 
mano ausies. >

"Aš paėmiau du mažu ak
menėliu ir po vandeniu pa
maksėjau vieną kitu. Man ro
dėsi. kad kas barškina i du
ris. Stebėtis reikia, kaip to
kie maži amkeneliai taip 
garsiai skamba.

"Jeigu mažyčiai akmene- 
ai. viens i kitą atsimušda-T 

t

mi. padaro po vandeniu toki 
stipru.balsą, tai aišku, kad 
kiekvienas vėžys, patakšė- 
jęs savo nagais,, irgi gali pa
daryti nemenką balsą.

"Tūlas- laikas atgal, besi
maudydamas Grand Upėj. 
Ontario provincijoj, aš paki
šau galvą po vandeniu ir 
klausau — ’tak, tak, tak.’ — 
girdėjosi lyg ir kiauto tvak
sėjimas. Neužilgo kitoj upės 
pusėj pasigirdo lyg ir atsa
kymas jam: ’tak, tak, tak.’ 
Tai buvo .vandens gyvūnė
liai. kurie šaukė viens kitą.

"K
"Kažin, ar neturi ir žuvis# 

i žuvis, 
angliškai vadinasi

kaJ

"S

i
s

k

ir įsmeigti peili
tos kūną. To trokšta Euro
pos imperializmas, to trokš
ta Lietuvos ir Lenkijos dva
rininkai, tas tinka ir visai 
Europos buržuazijai. Mes 
negalim sustoti pusiaukely 
ir betikėti veidmainiams bei 
lenkų akyplėšoms. Ta yla. 
kuri taip nevykusiai buvo 
slepiama, dalfer visai išlindo, 
iš maišo iz —
matėm, ko verti tie žodžiai, 
visi tie pareiškimai ir paža
dai. Jie nėra verti dabartį-; 
nio lietuviško skatiko!.. Mes 
turim budėt ir rengtis Į ko
vą. Dabar klausimas toks, 
kad arba vėl ilgus metus 
Lietuvą valdys dvarininkas’ 
ir smaugs pavergęs liaudį, i 
arba Ųetuvos liaudis, laimė-■ 
jusi kovą, susikurs sau lai
mingą ir laisvą gyvenimą. 
Jei tik mes busim pasirengę 
ar žūt ar laimėt, mums ne
baisus bus Želigovski nin kai, 
nei jų ir kompanijos taisomi 
mums spąstai. Lai lošia jie 
komedijas, kokias sau nori,

ABEJONĖ.

(Iš "Jaunimo.”)

Vakar meiliai pažiurėjo, 
irmes aiškiai pa- *)aug man laimės palinkėjo..

i Gal būt myli, gal ir ne — 
nežinia...• *

Puikią gėlę dovanojo, 
Kaž-ką mąstė ir svajojo... 
Gal būt,myli, gal ir ne;

nežinia...
.

i šokant valcą prisispaudė,
i Prie krutinės galvą glaudė, 
(jai būt mylį, gal ir ne;

nežinia...

Apie meilę šnekučiavo* 
Atsiskiriant pabučiavo... 
Gal būt myli, gal ir ne;

nežinia...
VsUdiliukas.
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Corned Beef
• ■ įj.i' •

TAS SKAMBA perdaug gerai kad išrūdytų teisybė, ar ne .’ 
Atrodo, kad grižtumėm j tuos laikus, kas buvo prieš 
karę ir da daug pirm to. *

Tik pamislyk—už 33 ‘ . cen. valgis vidutiuižkai šea«.vwū.

Dėdė Šamas atidarė duris savo sąndėlių ir išleido ir-.i- 
lionu doleriu vertės maistingos ir labai skanios mėsos 
Corned Beef ir Corned Beef Hash blekiniuose Lenuose.

Priimnus. tušytas valgis šios sveikos, gvarantuotos 
tikros Corned Beef ir Corned Beef Hash, gali būt varto
jamas pavidale Įvairių valgio formų pagal nurodymus ra- 
sytėse, kurias yra gavę juSų krautuvininkas.

MATYK SAVO KRAUTI N ĮNINKĄ TUOJAUS. 
Parodyk jam ši apskelbimą.

Reikalauk pas ji šių mėsų; ieigu jis jų netur, tai pa
klausk kodėl.’ Nuo jų jis tur gerą uždarbi ir Jums yra di
delis sučėdyjimas pagal šias olselio kainas.

fcsisakyk žiemos reikalams dabar.

OLSELIO KAINOS \ • *
yra nurodytos apačioje. . Jos duos Jums supra
tus galite sučėdyt savo pirkiniuose.

‘imą, kiek

e CORNED BEEF HASH
1 svaro kenai  ............................................15c. už keną
2 svarų kenai...................................................30c. už keną

CORNED BEEF
No. 1 kenai........................................................15c. už iegną
No. 2 kenai............ ................................. r.. 27c. už keną
1 svaro kenai............................................... 18c. hž keną
6 svarų kenai................................................ $1.00 už keną

Nl MCŠ4M0 SĄRAMAS.
Nišleidimas ant visu per\ iršyjančiu pirkinių kenuotų mė

sų po Lapkričio-15 d.. Z920 yra duodamas sekantis: 
$250 iki £1.000......... . . net.
1.0U1 iki 2,5*90. 5 procentai
2,501 iki 4.000. 10 procentų 
4,000 ir daugiau. 20 procentų

Valdžia užmokės už persiuntimą siunciafnt visą vagųpą i 
bile vieta Suvienytose Valstijose, kuri randami nearčiau 
kaip 20 myliu nuo vietos išsiuntimo. ,

SI KKAL TINTO ITRK1.MO Nl LEIDIMAS
Kada pirkinys 
kada pirkinys : 
karia pirkinys : 
kada pirkinys s 
35 procentai.

MAŽIAI SIS ORDERIS PRIIM AMAS i į $250.

i

siekia §50,001.
siekia §100,001,
siekią $500,061,

siekia $1.000.001 irMaugiaju. tau numušama

numušama 21 procentai; 
numušama 28'procentai: 
numušama 22 procentai;

Orderiai turi hut siunčiami i Depot Quarte:naaster’į 
kančiai* adresais:

New York City, 461 8-th Avė.
Boston. Mass.. Army Supply Base.
Chicago. III.. 1819 W. 39-th St.
Atlanta. Ga.. Transportai ion BltJg.
San Antonio. Tex. %
San Erancisco. Calif.

CH1EF, Sl’RPLVS PROPERTY BRANCH 
Office of the Quarlermaster General, 
Munitions Bldg., H'ashington. D. C-

- ’■ ** 1 11--------- --H?

-pAKTARAS NAMUOSE: 
U *• sp»p«I'»s nauja knyga

DAKTARAS NAMUOSE. Kaygu-
1 tėję aprašoma -visokias vaistiškas io- 

ks, šaknis, žiedai ir lt., uuo kokiu li
gi) ir kaip vartojama.- Su lotyniškais 
užvardyjimais^ taip kad kuinas gali 
jas (rauti bile aptiekoje'. Apart to, 
yra dau^bė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAiTtS (357
451 Hudsoa avė. Rochealer. N. Y.

1 J Ką ti išėjo iš spaudos nt 
t DAKTARAS NAMUOSE.►

1 ►
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DIDELIS PELNAS
Reikalingi agentai pardavinėjimui 

knygų Įvairaus turinio. Duodu dilrtį 
uždarbį. Kas turi liuoso laiko vakų- 
rais, tas gali padaryti kelis dolerius j 
vukaių. Reikalauk kataliugo ir pla
tesnių žinių. (52)

A. Žvingilas ,
2ti Broadway, So. Boston, Mass. :

SftdibBiMB - 
IŠPARDAVIMAS,

Šnekančių lenčiukių tOuija Board). 
Kaina tiktai $2J>0. Šiais laikais visi 
myli gražias istorijas, apysakas, juo
kus ir tt. Tam tikslui nąusų Ouija 
Boaniį yra didžiausiu deimantu. Jos 
yra padaryto* labai dailiai iš kieto 
medžio. Pamokinimas kaip su ja šne
kėti eina su kiekviena. U žsisakvk ’ 
tuojaus, nes gali išpirkti ir nebelikti. z
Klausk Ouija bile ką. - » (51)

S. C. Dept. 9P.a Box*tiM
Xew Haven. t onn.

i

W0 MAINIERIU REIKALINGA
KURIE NORI UŽDIRBT GERUS PINIGUS -

Gerame mainų miestelyje, ir gerose kasyklosę, kur 
mes turifne Pilnai karą, nes mes turime 600 karių savo 
pačių. ‘

PASTOV US DARBAS UŽTIKRINTAS. ' ,
Storumas anglies yra 6 ir pusė pėdos ir viršus yra 

taip tvirtas kaip akmuo, čionais nėra gazų ir mes varto
jam atviras lempas.

. _ Geri namai apšviesti elektriką, pirmos klesos mo
kyklos ir Bažnyčios.

Mainos varomos spėka. Parankios gyvenimui ap
linkybės..

ženoti žmones su šeimynomis ypatingai pageidau- 
jami.

Atvažiuokite tuojaus arba rašykit sekančiu adresu:
ELK RIVER COAL and Ll’MBER COMPANY

WIDEN, WEST-VIRGINIA. . w
Atvažiuokit Į Charleston, W. Va. ir imkiie B & O ge

ležinkelį i Dundon. Iš ten jųs atvažiuosite ant musą pa
čių*geležinkelio į Widen. z

-

»

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rūbus -

DUOKIT PASIŪT MUMS.

*

SKAITYK K MISLYK!
Ir tu g&li tapti turtingu, tėmyda- 

mas nurodymus, kurie teipa knygelėj 
no vardu
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”, 

šių knygelė tai yra raktas prie 
turto, kuris priguli tau.

"Tiesus kėlias prie turtą" išaiškina 
ėaug biznio ir išdirbystės paslapčių, 
kurių lig šio laiko lietuviai nei sap
nuot ne sapnavo.

"Tiesus kelias prie turtą" kaip zer- 
kole nurodo, kaip ir ką daryti.

"Tiesus kelias prie turte"* paliusuos 
tave iš alginės vergijos ir padarys 
neprigulmingu.

"Tiesas kelias prie turto" parodys 
tau. kaip su mažu kapitalu galėsi 
pradėti savo biznį ir tapti turtingu.

"Tiesus kelias prie turto" kaštuoja 
tiktai 1 doleri? su prisiuntimu,-bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei 
minutės, reikalauk nuo manęs pri
siųsti jums tų neapkainuojamos ver
tės knygelę. Pinigus meldžiu siųsti 
mor.ey orderiu arba popierinį doleri 
laiške. (3)

Adresuok šitaip:
W. YURKEV1CH -

:>32€ S. Halstel st., Chicago. III.

i
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ČIRKŠLĖ $2.45

NAUJI
Puikus Sieninis Kalendorius 

m. I>PKAI! Prisiųsk 2 centu 
stumpa apmokėjimui persiuntimo 
lėšų, prisiusime kalendorių. (3)

THE SEN-RAYTO C0 
6617 Wade Park avė., 

CleVeland, Ohio.

.'

Išplauks iš 
New Yorki

kitą čiritšlf tukrtančiai moterį) so 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno. įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirki- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisi-nsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi • mes turi
me daugybę tiems panašh) dalyta) ir 
prietaisą. Rašykit tuojaus.

FI6HLEIGH * CO„ Dept. M4. 
CHICAGO. ILL.

Ihiem šriubais 
Laivas

►

”Mount Clay" ir penki luti laivai yra geriausiai pertaisyti. Pi r- a 
miau buvusios pirma ir antra klesos, perdirbtis su 2, 4 ir 6 livoms x 
kambarius, kuriuos užims vien tik

Z TREČIOS KLESOS POSOŽIERIAI , ji
be jokios extra mokesties. Diselis valgymui kambarys, sėdėji- m 
mui kambarys, rūkymui kambarys ir pasivaikščiojimui denis taip N 

-gi yra prirengti. . J
Gorint kokių informacijų arba rezervacijos reikale kreipkite* T

39 BROADWA¥ NEW YORK €1TY J
ARBA PRIE BILE AUTORIZUOTO AGENTO. ?

JTO1NT SERVICE WITH

HflMBfflOMERlMHtBE
• Trumpiausis ir geriausis susinėsimas su Hamburgu

----------------------------------------------------------- y. 
“MOI NT CLAY”

Seniuas buvęs "Printz Eite! Friedrich") 
SUBATOJE, 25 D. GRUODŽIO-DEC.
| HAMBURGĄ TIESIOG

ir iš Hamburgo i New Yorką Sausio 15 (L, 1921 m.

. i
PIRKITE KARĖS DEPARTAMENTO KENL’OTAS MĖ

SAS. PIRKITE REISAIS.

ATYDAI LIETUVIŲ ATYDAI

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus. •
LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 

SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAčEDIJIMO IR MORALIA NUOŠIMTIS.

HENRY C. Z ARO
3 AVE^Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK, N. Y,

V ■y

ū. S. MAIL STEAMSHIP COMPARY,>nr
GRUODžIO-DEC. 30 ir VASARIO-FEB. 19 DNĄ 

Iš NEVY YORKO be persėdimo TIESIOG I 

BREMENĄ IR DANCIGĄ 
LAIVAS SUSQUEHANNA”

Pasažieriu Skyrius: 99 Statė Street, Boston. Mass. 
Važmos Skyrius: 120 Broadwav. New York City.

K

»

.'a

Kas mane išgelbėjo mo ▼arginan- 
aų ligų ? Salutaras Bitteria. Ai per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
>r suvalgytas ' maistas suteikdavo 
daup man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos.^ Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria de! 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 menesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
£1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut kreipkis pas:

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. 
Prof. J. Bsltrėaas.

1707 Halsted St„ ’ CE1ČAGO. ILL. 
Užlaikom žoles nuo visokią Hgg.

. apgarsinimą turėta perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir posidkt

Mm užtikrina? M Jm aMUvit
ir turėsite GRAttL’8 MUBV8. ftSaaS ; 
sies imk mterire H cmjg ir ,
mseruojam rub« pagal .žmogą, tadH 1
pasiūti natai ar everkoCai nsMMarfco žao. J 
raus išvaizdM ir būna tvirtauoL
VISOKĮU8. VYRAMS SIUTUS S 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GEBAI.
TAIPGI IfiVALOM IB iyROMĖNAM 

VYRŲ IB MOTERŲ BUBDS
Uarbus teras ^r ažtfkrintaą. Kgtag

Tikras Joug kraite SetgMte

Ant Januška
222 W. BROADVVAY. 
SO. BOSTON, MASS.

Telsfouau: So. Uostau AKUS -4

K

/ - \

I
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j * . .Telefone: Malden S73-W. CHELSEA 1OI-V. 1
DAKTARAS S. C. PAVLO 'J 

j I Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzęš gų- j 
Įbernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirergOs ir •] 

vengrišką ligų. j

CHELSČA. MASS, 142 BRQADWAY.
i ; MALDEN, MASS. 35VFERRY ST. ■ 1

’ Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo š-8 vakare. d
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Yra Agentai jusu mieste arba apielnikėje, klauskite.

1443 N. PAZULINA ST. CHICAGO, ILL.

tautos nusistatymu nenori j Suvienytas 
skaitytis. •' 8. Ateivis

Drąsiau,
govskio kariūmenė demora- Patartina nusinešti su sa-

LAIVAS SAXONIA, 14,300 Tonu įtalpos, uirfriiHw

D. SAUSIO-JANUARY, 1921 M.
Kabinas........................$180.00 Karėes taksų $5.00
3-čia Klesa $125.00.

Didžiausi Laivai tiesiog i HAMBURGĄ
3-čia Klesa į Ey t k unus per Hamburgą $130.40.

Karės taksų $5.00.

Europoje yra daug žmo- 
nhj, knrie norėtų ^atvažiuoti 
pas savo gifhines Amerikon, 
bet nežino kaip. Amerikoje 
yra nemaža europiečių, ku
rie norėtų savo gimines par
sitraukti iš Europos, bet ir
gi nežino kaip. Amerikos

Skausmus ir gėlimus nutildė

MTAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI. KURIE PARODO: . ,
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa-

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo'ypačių laiku kunigai rėmė earo valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po

HENRY F. MILLERT«c SONS 
PIANO CO. rag

Kiekvienas, kuris turėjo g
progą grajinti ant ROJA-
L1Ų F. MIULERIO PIA- - ^JM^F
NŲ FIRMOS, tas gerai ži-

'no, kad jie nesulyginamai

Taipgi žino kad toji F i r- 
ma gyvuoja £0 metų. ’j jW
Bet ne skaičius metų ją y bI'/rJ ĮL
padarė garsia po visą Eu- JU>,K ij
repą ir Ameriką, bet jos **Wu3 E

*
HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 

ir pasižymėjęs' mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai. jie ir pastatė tą firmą' ant augščiausio laipsnio, o 
pati ‘skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulume.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja* 
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patjv 
nusiperka, dėl savęs. ,

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai. •
Henry F. Miller Sons Piano Oe, 
395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MAS&

Želigovskį, išvyti jį iš Lietu
vos, paimti visą jaip prisių
stą karo medžiagą ir pri
versti lenkų valdžią atlygin
ti irisus nuostolius Želigov
skio padarytus, musų kraš
tui. Taip buvo su Bermontu, 
taip bus ir su želigovskiu. .....

Tik drąsiai, piliečiai. Vie- konsulį arba, misionierių, ir 
šai skelbkime šias mintis, paduoti aplikacijų, kad jo 
Lai girdi tie, kurie su musu paspirtą užviztrotų kelionei 

" ‘ ‘ ‘ Valstijas.
turi turėti su 

piliečiai! Želi* savim tris savo fotografijas.
r

Mzuota. Vilniuje jau badas vhnir baskus iš Amerikos, 
ir nedarbas. Lenkijoj dide- ar kitokius dokumentus, «ą- 
lisusias nepasitenkinimas rodančius, baldais tikslais 
ponų valdžia, kuri šalia Sei- jis važiuoja Amerikon, kuo

TIKRAI LINKSMIOS 
KALĖDOS.

Brangios dovanos nebūti
nai yra reikalingos, kad pa
daryt Kalėdų laikų tikrai 
smagiu, šių metų bangos 
ekonomiško nęužtikrinimo 
sulaikys daugelį šeimynų 
prie taupumo. Vienok jeigu 
jųs esate geroj sveikatoj 
jūsų smagumas ir geras hu
moras padarys Kalėdas tik
rai smagiomis. Trinerio 
Kartusis Vynas turi būt jū
sų namuose ant švenčių, nes 
tai yra geriausias apsaugo* 
tojas. Jis išvalo pilvą, išvaro 
gesą iš vidufių, pagelbsti 
malimui ir paaštrina apeti
tą. Bet jųs turit gauti origi- 
nalio Trinerio Karčiojo Vy
no, senos laimingos gyduo
lės, pirmutinės Amerikoj, 
išstatytos ant marketo 30 
metų atgal. Pamėgdžiojimų 

ig, bet jam lygaus 
i. Visuomet žiūrėk, ką 

Įdomus ir gražus laikraštis, j tau duoda ir priimk 
Perskaitėm netik tekstą,! tikraji Trinerio 
bet ir apskelbimus. Ypač vi- i Vyną! — JoseDh 
siems _ 
Maikio su tėvu. Ir kuomi 
mes dabar tamstai atsimo
kėsime už tokią brangią do

vaną?
Pranas Vasiliauskas.

■ Luokė.

I Pasportai į 
! Lietuvą.
’ / *

Mes parūpiname greitai
! PASPORTUS
I su Latvijos vizų keliauti
■ Į LIETUVA
I važiuojantiems per Libavą 
!' tiesiog iš Kew Yorko.

Geriausis patmavimas ir 
[ pigiausios Kainos siunčiant 
j siuntinus per telegramą ar

ba per paštą į LIETUVA.
čekius išduodame į Lie

tuvių Komercijine Banką 
Kaime.

Į Pinigai važiotis su savim 
[ neparanku.

Iaternational Banlcm 
Company 

103-5 SALĖM ST, 
; ' BOSTON, MASS. 

, Įsegta 1880 m.

CUNARD LINEi:—

' • Zmogue kasosi »galvą,
==į.-į.-.- - *• fcw! palengvint niežėjimą.

. ’ p- r—-«•. ■ Kasįtnasi pasidaro papro
tį •: | i • . čiu. ir tuomet žmogus ka-

I r!- \ SO8’ **j“čioms. Bet jis
Į __ ,'■> Lr'-sU žino, kad jam .niežti, ir

—s, JvJf visi kiti tą žino. C

' niežėjimą nuo pleiskanų,

» nes niežėjimu galima
’ . leagvai prašalintt Nebus

dangau niežėjimo, kasjmosi, plauką slinkimo ir kitą nesmagumų, 
įvykstančią nnu pleiškam}.ne xj f. x« ag w #
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas plŲ*kanas. 
Fa-kmi tik retkarčiais suvilgytas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

R1FELES yra maistipga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji ne<':gadins nei .jąątriąąaios odos. Jus negalite .apsieiti be 
gVFFLĖS, jei turite pleiskanų.

Ju- aptiekmiuka* <»rdu*»» jutus už 65c. bonkatf. Mes taipgi 
S-dimc atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto 
markėmis ar money order. koriuos siųskite šiito adresu: *A». manta ąeo.,

DRAUGAI, platinkite "Kriehr’f tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

O PERFECT1ONOil Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

4. Kaip klerikalą Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį ”Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

-6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika. 
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
B. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinke. •
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir,daug«daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietu-vos Respublikos rubeziai, kaip ji 
padalyta Į-apskričius irti. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais virselirfis su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

' "KELEIVIS", •
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

BLANK A UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir že*ulap|, kuri ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas..................................,...........................
Adresas '..........................  ............ ...................................
Miestas.’....... .............  -........................... ...........

| HANBDRCA IlriMKI
PER ANGLIJĄ.

LAIVAS AOUITANIA 
46,000 tonų 

išplauki rį3 Vasario-Feb 1921
3-čia Kie^a

1 Hamburgą h • •............. $125JW
Libavą .-.........-y-........... 145.9$

Karės taksu_ąV»-00—•—■■■■■*■■»
Yra vietos agentai j^isų mies- 

te. Klauskite pas juos. K

Kalbėsime faktais. Gana mo sudarė ponų Senhtą. i 
•tylėti. Tautų Sąjungos Kon-I Musų kariūmenė aabar 
•trolės Komisija tyčiojasi iš žengia pirmyn. Ūpas fronte 

. 'musų valdžios, užgauna ir _ ir 
įžeidžia mus ne tik kaipo 

‘tautą, bet ir kaipo žmones.
-Iki avatiurininkas Želi

govskis briovėsi pirmyn — 
užėmė Vilnių— Tautų Są
jungos kontrolės komisija 
tylėjo. Kada musų karkime-' 
nė pradėjo Želigovskį mušti 
—ji prabilo.

Ir štai kk ji pasakė Lietu
ves valstybei:

1) Kovose su Želigovskio 
Įsakoma laikytis defenzi- 
vos. Kitais žodžiais tariant, 
įsakoma mums duoti laiko 
Želigovskiui sustiprinti sa
vo kariumenę.

2) Kada Želigovskio aero- 
■planai Ukmergėje t mėtė 
bombas i minią — buvo ty
lu. Kada mųsų aeroplanai 
pradėjo mėtyti atsišauki
mus— Tautų Sąjungos kon
trolės komisija draudžia 
mums gintis nuc grobikų 
net atsišaukimais, čia dar 
turėtume priminti Tautų 
Sąjungos atstovams, kad 
tarp kitų ginklų —musų (ir 
viso pasaulio) moterįs kar
tais vartoja šluotą — ar ne
reikėtu ir tas ginklas už
drausti.

3) Tautų Sąjungos kont
rolės komisija būtinai įsi
geidė. kad mes pataisytume 
geležinkeli apie Vievį. Mat, 
jinai negalinti kitaip atvyk
ti Kaunan. Ačiū už gerą ro
dą! Paskui jūsų isibriaus 
Želigovskio traukiniai, o 
jųs, bejėgiai, kaip ir Niselis 
Bėrmontp laikais, gal ir tu</ 
met mums patarsite laiky
tis .defenzivos.

4) Tš visų tų juokingų ir 
žeminančių musų tautą 
kontroles komisijos siūly
mų,. - nesuvaržytų net ele- 
mentario mandagumo tai
syklėmis, viena aišku :

Kontrolės komisija starto 
musų tautą ir visą jūs gyni
mosi darbą vienoj eilėj su 
Želigovskio avantiurinin- 
kais ir nori mus taikinti.

Maža to: Ji gerai numa
no. kad eidami jos siūlomu 
keliu mes palaidotume mu
sų nepriklausomybę ir savo 
tautos teises. Ji žino,’kad 
musų tauta ir kariūmenė su 
jos pasiūlymais niekada ne
sutiks. 6 kadangi visa tai 
žinodama kontrolės komisi
ja visgi daro spaudimą į 
musų valdžią, tai aišku,- kad 
ji nori bent sukompromi
tuoti musų valdžią tautos 
akyse, sukelti mumyse ne
pasitikėjimą vieni kitais ir 
tuo budu padėti valkatai Že-_ 
ligovskiui jo banditiškuose 
žygiuose.

/Nė, poneliai! Bergždžias 
jūsų darbas. Jųs tikėdami 
lenkų šmeižtams ir mela
gingomis informacijomis, 
nemokate priderančiai įkai- J 
nuoti musų tautos susipra- : 
limo ir pasiryžimo.

Nėra dervbų su želigovs- „ . .
ldo plėšikų gaujomis! Išga-Raudonojo Kryžiaus Infor 
ma butų tasai kariškis, kurs macijų Biuras'duoda šitokių 
padėtų ginklą pirma, negu patarimų: .....
Vilniuje plevesuos musų vė-' Kad išvengus kliūčių ir 
fiava. Amžiams prakeiktas nesmagumų, pažjstarrii ir 
butų tas pilietis ar valdinm- giminės turėtų parašyti is 
kas. kurs panorėtų taikintis Amerikos saviškiams, ku- 
su banditu Želigovskiu. rie nori čionai atvažiuoti, ši-

Musų valia aiški: sumušti tokią pamokinimų: 
....................... ... * ‘ 1. Ateivis, kuris nori atva

žiuoti Amerikon, visų pirma 
turi išgauti iš savo valdžios 
reikalingą pasportą arba 
leidimą išvažiuoti.

2 Su tuo pasportu jis pa-' 
skui asmeniškai turi nuvyk
ti pas artimiausi Amerikos

: mano Amerikoj užsiimti, ar' ’‘ 
'giminės apsiima jį pridūrė-j| 
ti, kuomet atvažiuos Ameri-i| 
kon. . ‘ l

Nei vienas ateivis, ant ku- į • 
rio pasportč nebus Ameri- i • 

' kos komisionieriaus vizos, i1 
I Suvienytas Valstijas nebus 
j įleistas.

Į Valstybės Departamen
tą tais reikalais visai nerer 
kia kreiptis. Viza turi būt 
išgauta nuo Amerikos atsto
vo Europoje. Kur Amerikos 
atstovą surasti, tai europie* ‘ 
čiai turi pasiteirauti savo 
valdžios, kuri išduoda jiems 
pasportus.

:? šalyje geriausias.
V ilnius <ir je ąpielinlsės 

turi prildaMsyti Lietuvai be 
jokio plebiscito. Seinai, 
Ihinskas ir kitos mums iš
plėštos grynai lietuvių gy 
venamos vietos, Curzono^ li
nija priskiriamos Lenkijai, 
privalo prfktaityt Lietuvai. 

Gana nusileidimų! D žmo
nės — ir męs mokame ne tik 
nusileisti, bet jr reikalauti 
ir oriversti musų tautos rei
kalavimus patenkinti.

Lietuves šauliai.

Maloni šiluma šaltoj dirbtuvėj ’
Pasitaisykit jūsų įraakius de! sekau- 
**• metą? ApSildik dirbtuvę —ma- 
tanią vietą dirbti. Perfeetinu Alieji- 
nis Pečius padaro lai bile laiku į ke- 

J *'as miliutas — parankus, ekunomiš* 
kas. Visame name — virtuvėje, kam.91 ^BT Macyje, pentrėje kur sudėtos daržovė* 
—Pęrfectioii duoda užtektinai šilu- 

^a| mos. k;ek šaltos vėjolos dienus reikli- 
iauja*

»<■' Btj Perfection šildo aštuones valandas
JEl i" ZT su vienu jralicnu Soeony- kerosino.

Gaukit viena šiandien.

I'osekmėnn vartok .Soccny Kerosiną

BALTIC-AMERICAN LINE
Pavridėjn RUSIŠKOS -AMEK1KONKKOS LINIJOS.

TIESI PASAZIERINfi LINIJA be jokio persėdimo iš 
DANCIGO IR LIEPOJAUS

- į NEW YORKĄ fi- atgal. •
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITES.

Dėl smulkesniu informaciją kreipkitės prie
A. E. JOHNSON & CO., Generalis Pasažierių Agentas, 
42 BR0ADWAY NEW YORK, N. Y.

M Lietuvai iiMis tilto 
uit ‘•Ideivr?

F. Navickas iš Chicagos, 
I1L prisiuntė. 'Keleivio” re
dakcijai nuo savo giminai
čio iš Lietuvos laišką, kuria
me štai kas rašoma apie 
’Keleivį.”

Mielą? Dėdė! Duodu žino
ti, jogei 30 d. rugsėjo gavau 
iš Amerikos laikraštį "Ke
leivį,” už kurį labai širdin
gai dėkavojam visi jaunimo 
kuopelės nariai. Kai gavau 
“Keleivy,” buvo turgus, tai 
visi pažįstami' subėgo Skai
tyti. Vieni nori pamatyti ir 
kiti, vieni traukia į save, ki
ti į save, taip kad besitąsy-j 
darni vos nesuplėšėm laik-j 
rašti. “Keleivis” visiems la-Į.yra daų 
bai patiko. Ištikrujų, labai nėra, • f • _ v- 1 •! V. • ii _’ tiktai 

netik tekstą,! tikraji Trinerio Kartųjį 
apskelbimus. Ypač vi-j Vyną! — Joseph Triner 
patiko pasikalbėjimas J Company, 1333-45 So. Ąsh- 

land'ave., Chicago, III.



BANK

361 Broadway,
T’f f ddav i

kad A mėli 
pažintų 1 
o antra | 
valdžiai, 1 
komendapt 
valdytų -dvi

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas cTvyliškas ir 
kriminalistas.
66—67 Journal Building 

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON. MASS.
TeL Maia 3334

Dtfžūmsiu KaUdv

BALIUS!

Balius ir Koncertas.
LSS. 71 kuopa. Cambrid- 

ęe’uje rengia puikų balių su 
koncertu Kadėdų dienoj. 25 
gruodžio, Malta svetainėje, 
40 Prospect st., Cambridge. 
Pradžia 6 vai. vakare.

MIethune po Nr. 
policija užti- 

jslaptą degtinės 
|00 galionų už' 
tos. čebatorius 
ašyti policijos. 
į tos košės lau- 
u U

Gruodžio 3 d., 1920 m. Baltic Statės Bankas užbaigta or
ganizuoti. .Viešas Banko atidarymas įvyks 4 d. Sausio, 
1921 metų.
Priimame pinigus nuošimčiams, mokame 4%. Už padė
lius ant čekių sąskaitos, mokame 2%. Padėlius priimame 
ir per paštą.
Persiuntinėjimui pinigų į visas pasaulio dalis, turime ge
riausius patogumus Amerikoje ir Europoje — ypatingai 
gerai sutvarkytas yra IŠMOKĖJIMAS PINIGŲ LIETU
VOJE.
PARDUODAME LAIVAKORTES. Prigelbstime išsi
rūpinti visokius legalius raštus. Atliekame visokius ban
kinius reikalus čia ir Lietuvoje.

Baltic Statės Banko Direktoriai yra šie: Advokatas J. S. 
Lopatto, M. B. Bush, Wm. Nash, A. I. Cole ir A. B. 
Strimaitis.

BANKO VALANDOS: nuo 9 iš ryto iki 8 vai. vakare kas
dieną, išskyrus šventadienius.

Nori pakelti kainą ant gazo.
Bostono gazo kompanija 

padavė valdžiai prašymą 
kad leistų jai da syki pakelt 
kainą ant gazo. Ji kėlė tą 
kainą jau kelis kartus. Nela 
bai senai da už 1,000 kubinių 
pėdų gazo žmonės mokėjc 
90c. Kompanija pakėlė šitą 
kainą iki $1.00,' paskui iki 
§1.10 ir ant galo iki $1.35. 
Dab?r ji nori padaryt $1.5C- 
už 1,000 kubinių pėdų gazo.

Nors darbininkų algos 
krinta ir medžiaga eina pi
giau, neprisotinama gazo 
kompanija nori vis daugiau 
relno. Begėdiškam jos rei
kalavimui pradėjo priešintis 
net tūli valdininkai.

Susikūlė gatvekariai, su- 
žeisdami 32 žmones.

Pereitą nedėldienį Camb- 
ridge’uje susikūlė du gatve- 
kariu ir beveik visi važiavu
sieji jais žmonės buvo su 
žeisti. Nelaimė įvyko ant 
Cambridge streeto, netoli 
Fourth-st. kertės, kur buvo 
sugedusi relė. Karams susi
trenkus, visi žmonės sukri
to krūvon į vieną galą ir bu
vo užberti sutrukusiais lan
gų stiklais, kurių neliko rė
muos sveiko nei vieno. Tuo
jaus buvo pašaukta iš kelių 
ligonbučių sužeistiems pa- BALTIC STAtES BANK

294 Eighth Avė. Kampas 26-th St
' NEW YORK, N. Y.

Vaikas apdegė. .
Somervilėj anądien labai 

apdegė Murphy vaikas, ku
rį motina buvo, palikus vir
tuvėj ir davus degtukų žais
ti. Vaikas bežaisdamas už
degė degtuku popieras, ku
riu buvo ant grindų primė
tyta, o nuo popierų užsidegė 
jo drapanukės ir jis taip ap
degė, kad turbu't turės mirt. 
Motina atbėgo išgirdus vai
ką rėkiant, bet ir pati apsi
degino rankas ugnį begesin- 
dama.

; AiriM' demonstracija.
wdėldienį Bosto- 

IM/^tasfavo Mrs. McSwi- 
mirusio Londono kalė- 
badu dėl Airijos lais- 

ifijf Korko majoro žmona, 
llaėl jos priėmimui Bostono 
airiai buvo įtaisę didelę de- 
monstraciją, kurioj dalyva
vo apie 20,000 žmonių.

Važiuojant jai nuo South 
Station iki Copley Plaza 
viešbučio, visu keliu ji buvo 
karštai sveikanama airių 
šauksmais ir delnų ploji
mais. Vakare Mechanic’s 
Building’e buvo mitingas, 
Jnir susigrūdo apie 8,000 
žmonių ir apie kita tiek pa
siliko da lauke, nes vidun 
jau negalima buvo įneitį. 
Daug buvo karštų kalbų už 
Airijos nepriklausomybę ir 
prieš' Anglijos žiaurumą.

ir pirmos klesos mumių namu, o mes. 
. prižadėjome jam tuos namus išpar- 

duos tikras prekes ant kiekvieno namo.
,ųąųiųs Bostone.

‘es ąs atvažiavau 
Jeigu pir-

1 Rengia LiKuviy Balso Draugija

Bus Kalėdų dienoje

2S Gmffia • 9et, 1920
Prasidės 2-rę vaL pa pietų ir traukau 

iki vėlumai nakties.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver St, 
South Boston, Mass.

Nepraleiskit šio puikaus Balio. Tu
rėsime skanių valgių ir gardžių gė
rimų. Bus daug svečių ir viešniu- 
merginų iš kitų miestų. Tai bus gera 
proga vaikinams susipažinti. Taigi 
visi Ura! ant Baliaus.

Grajis geriausi muzikantai
Visus širdingai kviečia

LIETUVIŲ BALSO DRAUGIJA.

KAPITALAS................... $200,000.00.
PERVIRŠIS (Surplus) ... $50,000.00

negali aiškiai į 
atsakyti, tą areštuoja ir ga- _ , - - •tena į Į, 
kur paskui daroma tardy
mas. •

Į tris dienas Bostone ir jo 
priemiesčiuose buvo sulipta 
tuo budu apie 100 nužiūri
mų žmonių. Daugiausia jų 
paimta iš folinių ir kitų pa
našių vietų, kurias mėgsta, 
lankyti visi ”bomai.”

Šitą medžioklę daro apie 
300 poticmanų civilėse dra
panose. Bankų apskrity pa
statyta gerai išlavinti šau
liai, kurie tarnavo kariume- 
nėj arba laivyne, nes bijo
masi, kad banditai nepada
rytų užpuolimo ant kurio di
delio banko.

valdžia prr1 
’tuvoą - 
įtaria Lietuvos |‘ 
ld ji pažabotų. 
(sauvalę ir su-! 
bonius.

# v Ponzi skuta bulves.
VlAfllIAC 71VI1AC Pagarsėjęs Ponži, kuris 
VftvUllVv* MiBillila nesenai buvo milionierium, 

, ...* • dabar skuta kalėjime bul-
Pradėjo ablavą ant ”bomų.MVes- Kaip skaitytojai jau ži- 

Aną savaitę Bostono polr žulikas gavo 5 metus
eija pradėjo tikra medžiok-.kalėjimo ir tapo išgabentas 
lę ant vagių, plėšikų ir.siaip j P1<.moutho £iangę. 
visokių valkatų, nes pasta-( ‘__________
moju laiku būna labai daug . x .... . .. ....

,plėšimų. Todėl visus įtaria-A aifis tyčiojasi is policijos, 
mus žmones, ypač nakties Tarsi pasityčiojimui iš 
laiku, policija stabdo, krečia policijos, kuri pradėjo pas- 
ir klausinėja kur jie guvena taruoju laiku medžioklę ant 
ir kodėl jie nakties laiku į»vagių ir plėšikų; per vieną 
valkiojasi po miestą. Kas panedėlio naktį Bostone bu- 

klausimus vo padaryta 8 plėšimai.
j * „ .- Policijos perdėtinis Crow- 

policijos nuovadą, ley daro iš to išvedimą, kad 
didžiuma plėšikų turbut gy
vena nedideliuose mieste
liuose Bostono apielinkėse. 
o vakarais suvažiuoja čio
nai plėšti. Todėl jisai krei
pėsi į visus apieiinkės mies 
telius, prašydamas vieto: 
policijos viršininkų, kad jie 
savo miesteliuose irgi pra 
dėtų tokias ablavas, koki; 

‘daroma Bostone.
Bet plėšimai ir vagystė 

prie kapitalistiškos tvarko 
yra neišvengiamas apsireiš 
kimas. Jeigu žmogus atleis 
tas nuo darbo neturi ko vai 
gyti, tai kągi jis darys ne 
plėšęs? Todėl prie kiekvie 
nos bedarbės ir didinas plė 
Šimai. Taigi, jei ponas poli 
ėjos perdėtinis nori padarv 
ti galą plėšimams, tai tegu' 
iis kovoja ne vien tik su plė 
šikais. bet taip pat ir su to 
mis priežastimis, kurio; 
verčia žmones imtis plėši 
mu.

valstybę, [Metinis Baltušį
1 Rengta Liet. Dukterų ir Suau Dr-tė, 

SUBATOJE,

1 i SNM-JuMry, 1921 
Naujų Metų dienej,

CYPRUS HALL 
Prospect a*« Cambridge, Mana.

, Prasidės 2 vaL |» pietį) ir tęsia iki 
ll:3« nakties. Grajis ”ALGIRDO” 

•rchestra ii MonteUna.
DRAUGAI IR DRAUGES-

Šitas balius bus vienas iš didžiau- 
sių balių, nes j Lietuvos Dukterų ir 
Šunų Draugystę priklauso vyrai ir 
moterįs. Taipgi malonėkit atsiminti, 
kad yra užkviesta geriausia orchest
rą, kuri grieš naujausios mados šo
kius. Jeigu ir nešokti, tai nors pasi
klausyti tos pavejančios muzikus 
verta ateiti, nes kartu su orchestra ir 
dainininkai dainuos.

Todėl vietos ir apieiinkės lietuviai 
nepraleiskite progos, atsilankykite, 
visi smagiai pasilinksminsite.

Visus kviečia KOMITETAS.

anian Textile Corp. Kadan
gi oras buvo labai blogas, 
tai žmonių susirinko mažai. 
Kalbėjo N. Rudavičius ir dr. 
Alseika. Pirmu kartu teko 
girdėt kalbant Rudavičių. 
Tai vra jaunas, dailios iš
vaizdos žmogus ir, reikia 
pripažinti, industrijos klau
sime kalba gerai. Po pra
kalbų komunistai pradėjo 
kabinėtis prie daktaro Al
seikos. Daktaras patarė ko
munistėms skaityt netik 
"Laisvę,” bet ir kitus laik
raščius.

Korespondentas.

DRAUGIJŲ KONFEREN i 
• CIJA.

Pereitą nedėldienį Lietu
čių Salėj buvo Bostono ir 
įpielinkės lietuvių draugijų 
Įgaliotinių konferencija, 
kurioj dalyvavo 60 delega- 
ų, atstovaudami 25 organi
zacijas.

Apsvarsčius sunkų įdėtu
os padėjimą, konferencija 
utarė kviesti visus lietu
kus prie Lietuvos gy nimo 
larbo. ir sykiu su Lietuvos 
hliečių Sąjunga, dar karta 
>araginti draugijas, kad 
os paskirtų rinkikus au
toms rinkti, ir kad surink
us pinigus tuoj siųstų į Lie- 
uvą per Lietuvos Misiją.

Toliaus nutarta pareika- 
auti iš visų fondų, kad jie 
'askelbtų pilnas savo at
okaitas.

Paskui priimta dvi rėžo j 
iuciji: viena jų reikalauja,'

Pas Aleką|čebatorių, ku 
I ris gyvena I 
j 68 Munroe si 
ko anądien! 
varyklą ir 3 

.raugtos broj 
1 pradėjo, pri 
kad neversti 

i kan, bet leistų ją kiaulėms 
I sušerti. Policija sutiko iš 
versti visą progą kiaulėms. 
Kada kiaulės jos priėdę, 

>radėjo laibai sirgti. Buvo 
pašaukta vaterinoriaus pa
galba/ bet nieko negelbėjo ir 
penki dideli meitėliai pasti
po.

BALTIC STATĖS

Milionierius iš New Yorko atvažiavo į Bostoną, išparduot vi
lus savo namus Dorchestery.ie. Back Bay. Brookline. Nevvtone. 
Brightone. Ro.vburyje, Bostone mieste ir apielinkėje.

Savininkas atvažiavo i Bostoną ant 2 mėnesių, kad išparduot 
tpie 250 puikiu medinių 
LITHUANIAN AGENCY 
iuoti, jeigu jis
. .. .Savininkas atsakė taip: ”Kas norės pirktu 

negalės gauti niekur pigiau kaip nuo manės, ne
. i Bostoną tik tuo tikslu, kad išparduoti mano namus: 

Rėjas pasiūlys nors kiek daugiau negu Banka turi paskolos, tai 
as jam parduosiu.”

KAINOS NAMŲ NUO $$.000 iki $155,009. 
ĮMOKĖT REIKALINGA PO $1.000 iki $10,000. 
Likusios sumos bus duodamos ant lengvų išmokėjimų.

Todėl, kas turite mažiukus namus ir kiek nors pinigų, galite 
.įgyti puikų murini namą bile kurioj vietoj ir kur geriau patiks. 
Mes aprodysime jums visus namus.

Mes būdami šitame biznyje per 10 metų, ir tokios progos ne
buvo mums pasitaikę, kad taip pigiai ir ant tokių lengvų išlygų 
butų gėlimą pirkti tiek daug ir tokių puikių namų, kaip dabar ga
vome ant pardavimo.

Lietuviai su pinigais iš toliaus, važiuokite Į Bostoną tuojaus 
be atidėliojimo ir pamatykite mus kuogreičiausiai. Pirkmas na
mo Bostone dabar, reiškia dvigubas pelnas. VIENAS. KAD PIR
KSI PIGIAI: ANTRAS. KAI) BOSTONO MIESTAS AUGA.

Bostono portas yra naujai ištaisytas ir patogesnis negu New 
Yorko. todėl atvežimas ta voro ir pasažierių auga su kiekviena die
na ir už penkių metų Bostono namai bus dvigubai brangesni, negu 
dabar jie yra.

Lietuviai, pirkite namus nuo tokio žmogaus, kuriam $100,000 
yra vertas tik tiek, kiek jums arba mums yra vertas §1-00.

Kas pirks namus nuo šio savininko, tam mes gvarantuojam 
uždarbio po $10.000 gryno Reino ant kiekvieno didesnio namo.

Pirkite namus tuojaus ne vien dėl gyvenimo bet ir dėl biznio. 
Pirkite dabar pigiai nes už kelių mėnesių me§ parduosime juos su 
geru pelnu jums. -z

EXTRA. Jau pirko. Ben. Gilman, per musų agentūrą vieną 
iš tų namų 1056—1066 Commonvvealt’n Avenue, Brightone, 40 
šeimynų naujus namus, vertės $261,200.00.

Jeigu pirko žydas, kuris yra pats ir perkupčius, ir pirke^per 
musų agentūrą tokius brangius namus, tas reiškia kad musų agen
tūra yra atsakanti ir pirkimai kurius mes rekomenduojame žmo
nėms, yra tikrai geri pirkimai.

Kas turite $1000 ar daugiau, pasiskubinkit užeit ir apžiūrėt 
tuos visus namus. Kas pirmesnis, tas gaus geresnį pirkimą-, ir 
parduodant gaus didesnį pelną.

V įsi lietuvių agentai, kurie norėtumėt pagelbėti mums išpar
duoti tuos namus, gaus užganėdintas išlygas iš musų agentūros. 
Kreipkitės be atidėliojimo pas A. IVAS.

Lithuanian Agefhcy
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFISAS

So; Boston, Mass. 
TELEFONAS: SO. BOSTON 605.

10,000 KALENDORIŲ su šventėmis, dykai visiems, kurie tik už
eis į musų Agentūrą pasiimti.

CAMBRIDGE, MASS.
Nors LSS. 71 kuopa nėra 

-kaitlinga nariais, bet vei
kime ’ yra pasižymėjusi, 
nač priešrinkiminės agita

cijos skleidime. Reikia pa
sakyti, kad musų kuopos 
->ariai didžiumoje yra pilie
čiai, todėl supranta balsavi
mo svarbą , ir agitaciją va- 
•’ė pasekmingai. Seniau už 
Socialistų Partiją Cambrid- 
ge’uj niekuomet nebuvo pa
duota daugiau, kai 400 bal
sų. šiais gi metais už Sočia- ■ 
lįstų Partiją paduota virsi 
800 balsų. Tas parodo, jogei i 
F rainos mokinių kalbos, Į 
kad socialistų įtekmė puola,! 
yra tuščios.

Noriu priminti, kad LSS. i 
71-kuopa rengia puikų ba
lių ir koncertą Kalėdų die
noj, 25 gruodžio, pradžia 
nuo 6 vai. vakare, Malta 
svetainėje, 40 Prospect st., 
Cambridge. Pertraukose šo
kių bus koncertinė dalis, ku
rią išpildys Simanavičiai iš 
Providence ir kiti daininin
kai ir muzikantai.

12 d. grudžio LDLD. 8: 
kuopa buvo surengusi pra-į 
kalbas, žmonių prisirinko; 
daug. Kalbėjo studentė Z. i 
Puišiutė. Nors kalbėtoja 
pasivėlino pribut, bet publi-; 
ka su nekantrumu laukė. 

(Matomai, Cambridge’aus 
galba ir 12 sunkiai sužeistų lietuviai buvo pasiilgę Pui- 
nugabenta Į ligonbučius,1 siutęs prakalbų. Prie kuo- 
o 20 lengviau sužeistų ar tik pos prisirašė 5 nauji nariai, 
šiaip sutrenktų paskui pa- Auįkų lėšoms padengti sū
rėjo namo. Tarp nuvežtų Ii- rinkta 10 dol. su centais, 
gonbutin randasi ir lietuvis,' 14 d. gruodžio atsibuvo
Jokūbas Varašius. prakalbos American Lithu-,.


